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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



گزارش جلسه

 

شــهردار مشــهد ضمــن اشــاره بــه برنامــه 
ریزی های انجام شده برای اســتقبال از بهار 
۹۹ گفت: تاکید ویژه ما روی فضاآرایی های 
متفاوت و اســتفاده بیشــتر از گل برای ایجاد 
حال خوب مردم در ایام پایانی ســال و نوروز 
اســت. بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی 
شــهرداری، »محمدرضــا کایی« در جلســه 
شورای اداری شهرداری افزود: »اسفند برای 
شــهرداری مشــهد، ماه مهمی اســت؛ لذا از 
مدیران به ویژه شهرداران مناطق می خواهم 
که شهر را برای اســتقبال از بهار و بهتر شدن 
حال مردم آماده کنند و این موضوع را جدی 
بگیرند.« وی بــا بیان ایــن که باید به شــهر از 
دید مردم نــگاه کنیم و بــه ریزه کاری ها توجه 

داشــته باشــیم، اظهارکــرد: »مــردم در کنار 
اجــرای پروژه های بــزرگ عمرانی، شــهری 
تمیز و آراسته می خواهند؛ لذا انتظار داریم تا 
پایان سال، شهر آماده استقبال از بهار شود. 
مناسب نیســت که ما برای ساخت المان ها و 
گل آرایی هزینه کنیم اما چراغ های فضاهای 
ســبز و معابــر و آیلندها، بــه دلیل نداشــتن یا 
ســوختن المپ، خاموش و جداول شکســته 
و رنــگ ورو رفته باشــند. مردم به ایــن موارد 
کوچک توجه دارند و آن را مطالبه می کنند.«

 باید تا 25 اسفند زیباسازی شهر 	 
انجام شود

کایــی تصریــح کــرد: »بایــد تــا 25 اســفند 
اقدامــات الزم بــرای زیباســازی شــهر در 
استقبال از بهار انجام و بعد از آن فعالیت های 
عمرانی متوقف و فضاهای بیرونی کارگاه ها 

زیبا ســازی شــود. تمامی گذرگاه هــا و محل 
عبور عابران پیاده باید تا پایان سال خط کشی 
و ایستگاه های اتوبوس و ناوگان اتوبوسرانی 
تمیز ورفع نقص شــده باشــند.« وی به توزیع 
متــوازن المان هــا و کاشــت گل در مناطــق 
مختلف شــهر به ویــژه مناطق کــم برخوردار 
اشــاره و تاکیــد کــرد: »در کاشــت گل، نصب 
المان های مختلــف، همچنین برگزاری ویژه 
برنامه های فرهنگــی و بهارانــه، باید مناطق 

کم برخوردار شهر مورد توجه قرار گیرند.«

افتتاح چند پروژه شهری در اسفند	 
شــهردار همچنین با اشــاره به این که وظایف 
شــهرداری در ایام پایانی سال بسیار سنگین 
اســت، تصریح کرد: »در این ایام، افتتاح چپ 
گرد غیر همسطح شهید ناصری در 5 اسفند، 
افتتاح دوربرگردان غیر همسطح ابوطالب در 

10 اسفند و هفته درختکاری 7تا 15 اسفند 
را پیش رو داریــم. همچنین افتتاح فاز ســوم 
سامان دهی پیشــخوان آرامگاه فردوسی نیز 
یکی دیگر از پروژه هایی است که تا پایان سال، 

شاهد افتتاح آن خواهیم بود.«

 شهر با 15 میلیون بوته گل 	 
به استقبال بهار می رود

در ایــن جلســه، معــاون خدمــات شــهری 
شــهرداری مشــهد نیز با اشــاره بــه اقدامات 
انجام شــده برای اســتقبال از بهــار گفت: »با 
توجه به تاکیدات شــهردار بر استفاده بیشتر 
از گل در استقبال از بهار، امسال مشهد با 15 
میلیون بوته گِل با کیفیت، به اســتقبال نوروز 
خواهد رفت.« »مهدی یعقوبــی« افزود: »این 
تعــداد گل از تولیدکننــدگان داخــل و خارج 
اســتان تامین و تا اول اســفند برای کاشــت، 
تحویل مناطق خواهد شــد«. وی بــا بیان این 
که امســال در کنــار افزایــش بوته هــای گل، 
المان هــای گل نیــز افزایش خواهد داشــت، 
اظهارکرد: »سال پیش تعداد المان های گل 
۹47 عدد بود که نوروز امسال 102۹ المان 
با 250 طرح متنوع خواهد بود؛ در این میان 
70 طــرح هم جدیــد خواهد بــود و بــه توزیع 
مناســب المان ها در مناطق مختلف، به ویژه 
مناطق کم برخوردار شهر توجه ویژه ای شده 
است.« وی همچنین به جشنواره گل های الله 
اشاره کرد و گفت: »امسال نیز با کاشت 360 
هزارگل اللــه در 11 نقطه، زائران و مجاوران 

شاهد جشنواره گل های الله خواهند بود.«

 دریافت کنندگان نشان مشهد	 
پایان اسفند مشخص خواهند شد

معاون شــهردار و رئیس ســازمان اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری مشهد نیز گفت: »نفرات 
برتر دریافت کننده نشان مشهد، پایان اسفند 
یا اوایل فروردین سال آینده مشخص خواهند 
شد.« »محمد محســن مصحفی« همچنین به 
اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی طی ماه 
گذشته از جمله برنامه های گرامی داشت دهه 
فجر و برگزاری جشــنواره فیلم فجــر با اکران 

کامل فیلم ها اشاره کرد.

اخبـــار
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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اخبار

اجتماعی 

معاون وزیر آموزش و پرورش:

 دروس آموزش و پرورش 
حجیم و تک ساحتی است

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان آمــوزش و پرورش 
اســتثنایی گفــت: »در حــال حاضــر برنامــه درس 
ملی با مشــکات عدم انعطاف، حجیم بودن، زیاد 
بودن تقویم ســاعات آموزشــی، عــدم تلفیق و تک 
ساحتی بودن و مبتنی نبودن بر فناوری های نوین 
مواجه است و بســته تحولی نظام درس ملی، حل 
این مشــکات را نشانه گرفته اســت«. »سید جواد 
حســینی« افزود: ســند تحــول بنیادیــن در برنامه 
درس ملی در حال اجراســت اما هنــوز اجرای این 
ســند به کف مدرســه نرســیده اســت. »قاسمعلی 
خدابنــده« مدیــرکل آمــوزش و پرورش خراســان 
رضــوی نیز گفــت: »یکــی از رویکردهــای آموزش 
و پــرورش خراســان رضــوی، توجــه ویژه بــه بحث 
توانمندسازی دانش آموزان با نیازهای ویژه است 

و در این زمینه در کشور پیشتاز هستیم.«

 5000 بسته سالمت
 در خراسان رضوی توزیع شد

رئیس شورای مشــارکت های زنان مجمع خیرین 
ســامت خراســان رضوی گفت: »حدود پنج هزار 
بســته ســامت از ابتدای امســال تاکنــون در بین 
دانش آمــوزان مناطــق محــروم اســتان خراســان 
رضوی، توزیــع شــده اســت.« »آرزو حیدریان« در 
گفت وگو با ایرنا افزود: »این اقدام با هدف توجه به 
بهداشت فردی در پیشگیری از بیماری ها و کمک 
به دانش آمــوزان بی بضاعت، توســط این شــورا از 

چند سال گذشته تاکنون در حال اجراست.«

 نظارت نوروزی دام پزشکی 
تشدید می شود

مدیرکل دام پزشــکی اســتان گفت: »نظارت های 
دام پزشــکی خراســان رضوی بــر تولیــد و عرضــه 
بهداشــتی فراورده هــای خــام دامــی، همزمان با 
تعطیات نوروزی در این استان تشدید می شود.« 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی این اداره کل، دکتر 
»احمد شــریعتی« تصریح کرد: »تمامی گروه های 
نظارتی این اداره کل، در ایام اجــرای طرح از 25 
اســفند تا 15 فروردین در آماده باش کامل بوده و 
بر تمام مراکز تولید و عرضه فراورده های خام دامی 

نظارت خواهند داشت.«

جشن ازدواج ۲۲0 زوج دانشجوی 
دانشگاه آزاد مشهد

مراسم جشن ازدواج 220 زوج دانشجوی دانشگاه 
آزاد مشــهد برگــزار شــد. به گــزارش ایرنــا، دکتر 
»مسعود طاهری الری« رئیس دانشگاه آزاد واحد 
مشهد در این مراسم، خطاب به زوج های دانشجو 
افزود: »آرامش در کنار یکدیگــر را اولویت زندگی 
خودتان قرار دهید؛ زیرا آرامش در زندگی، آسایش 

را به دنبال دارد.«

معاون شهردار خبر داد:

 سامان دهی کال اسماعیل آباد
با 30 میلیارد تومان اعتبار

معــاون عمران، حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
مشــهد از ســامان دهــی کال اســماعیل آبــاد بــا 
اعتباری30 میلیارد تومانی خبــر داد. به گزارش 
پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری، »خلیــل ا... 
کاظمی« افزود: »یکی از مشــکات و چالش هایی 
که با آن روبه رو هســتیم، معضات کال اسماعیل 
آباد اســت کــه در کنــار آســیب های اجتماعی، به 
دنبال هر بارندگی دچار آبگرفتگی شده و ساکنان 
محل را دچار مشکل می کرد.« کاظمی با اشاره به 
تشکیل کمیته اجرایی سامان دهی کال اسماعیل 
آباد با حضور شهرداری، استانداری، دادگستری، 
ســپاه پاســداران و فرمانداری تصریح کــرد: »پس 
از ســامان دهــی کال اســماعیل آبــاد، طرح های 
فضای ســبز و گردشــگری در این منطقــه اجرایی 
خواهد شــد که فضای خوبــی در اختیار ســاکنان 

قرار خواهد داد.«

اخبار

فرهنگی 

مسئول امور قرآنی سازمان اوقاف خبر داد:

 3۹0 قاری از ۶0 کشور
متقاضی حضور در مسابقات 

بین المللی قرآن کریم
مســئول امور قرآنی ســازمان اوقاف گفــت: بیش 
از 3۹0 نفر از 60 کشــور جهان با ارسال آثار خود 
متقاضی شرکت در سی و هفتمین دوره مسابقات 
قرآن بین المللی جمهوری اســامی ایران بودند. 
به گزارش ایکنا، »مهدی قره شــیخلو« اظهار کرد: 
در طول 36 دوره برگزاری مســابقات بین المللی 
جمهوری اســامی ایــران فقط یک بار مســابقات 
خارج از تهران و آن هم در شهر مشهد برگزار شده 
و این دوره نیز مســابقات به میزبانی شــهر مشــهد 
برگــزار خواهد شــد. وی با اشــاره بــه برنامه ریزی  
درباره اجرای مسابقات قرآن کریم در شهر مشهد، 
افزود: پس از اتمام مسابقات و در روز 2۸ فروردین  
ســال آینــده، حاضــران در ســی و هفتمیــن دوره 
مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسامی ایران 
طبق برنامه سال های گذشته به محضر رهبر معظم 
انقاب مشرف خواهند شد. رئیس ستاد برگزاری 
بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن  
کریم گفت: مســابقات بین المللی امســال نسبت 
به سال گذشته دو تغییر دارد و دو بخش مسابقات 
دانش آموزی و نابینایان را که به صورت دو ســاالنه 
برگزار می شود امسال نخواهد داشت. امیدواریم 
امسال برگزاری مسابقات در مشهد و معنویت حرم 
مطهر رضوی روی مهمانان که اکثر آنان اهل تسنن 
هستند، اثرگذار باشد و فرصت خوبی برای نشان 
دادن دستاوردهای قرآنی پس از انقاب اسامی 

داشته باشیم.

کاروان های قرآنی در حاشیه مشهد و 	 
شهرستان های استان

وی اضافه کــرد: یک هفته  بعــد از آغاز مســابقات 
قــرآن در مشــهد، کاروان هــای قرآنــی در تمــام 
شهرستان های خراسان رضوی راه اندازی می شود 
و محافل قرآنی و خیمه های قرآنی در شهر مشهد و 

حاشیه شهر برپا خواهد شد.

نحوه ثبت نام برای دریافت 
دعوتنامه مهمان سرای حضرت

مدیــر پشــتیبانی ســازمان حــرم مطهــر رضــوی 
جزئیــات و نحوه ثبت نــام برای دریافــت دعوتنامه 
مهمان ســرای حضــرت از طریــق »نرم افــزار نعیم 
رضــوان« یــا »ارســال پیامــک« را تشــریح کــرد. 
»علــی امینــی گازار« در گفت وگــو با آســتان نیوز 
گفت:  آســتان قدس رضوی با هدف ایجاد فرصت 
برابر بــرای بهره مندی تمامــی زائران امــام رئوف 
علیه السام از مهمان سرای حرم مطهر، با طراحی 
نرم افزار »نعیم رضوان« تاش کــرده تا تحولی در 
توزیــع عادالنــه دعوتنامــه مهمان ســرای حضرت 
ایجاد کنــد. در این روش کــد ملی هر فــرد مبنای 
توزیع غــذای حضرتی قرار داده شــده اســت و هر 
شــخص با کد ملی خود می تواند از فرصت تنعم از 
غذای متبرک حضرتی بهره مند شود. در این شیوه 
نوین کاربران نرم افزار »نعیم رضوان«، هنگامی که 
وارد حرم مطهر می شــوند، با فعال کردن موقعیت 
مکانــی )location( گوشــی همــراه خــود و ثبت 
درخواســت در این نــرم افــزار در فهرســت انتظار 
قرعه کشــی روزانه حرم مطهر قــرار می گیرند و در 
صورت انتخاب شــدن، امکان بهره مندی از سفره 
اطعام رضوی برای خود و همراهانی که تاکنون از 
غذای حضرتی متنعم نشده اند حداکثر تا ظرفیت 
پنج نفر، را خواهند داشــت. زائــران محترم پس از 
دریافت پیامک مرتبط، می توانند به صفحه »غذای 
متبرک حضرتی« در نرم افزار نعیم رضوان مراجعه 
و ضمــن وارد کــردن کدملــی و تاریخ تولــد خود و 
حداکثر چهار نفر از همراهــان، تاریخ مد نظر خود 
را انتخاب کنند. امینی گازار با بیــان این که افراد 
متنعم شــده از غذای متبرک حضرتــی می توانند 
پس از گذشت سه سال مجدد از این طریق اقدام به 
ثبت نام برای دریافت غذای حضرتی کنند، تصریح 
کرد: با این روش عدالت و شفافیت در توزیع غذای 

متبرک حضرتی به دست آمده است.

شهردار مشهد در جلسه شورای اداری شهرداری تاکید کرد

 برنامه ریزی ویژه برای 
حال خوب مردم در ایام نوروز

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای شهر مشهد اعالم کرد

افزایش بهای حمل و نقل عمومی 
در بودجه ۹۹، حداکثر 10 درصد

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای شهر 
مشــهد با اشــاره به این که پیش بینــی می کنیم 
بررسی بودجه تا 20 اسفند به اتمام برسد و برای 
تصویب به شــورا بیایــد، گفــت: »در حوزه هایی 
که خدمات به شــهروندان داده می شود، مانند 
حمل ونقــل عمومی، نــگاه افزایشــی در بودجه 
ســال ۹۹ وجود نــدارد یا حداقــل، افزایش 10 
درصدی اســت.« »بتول گندمــی« در گفت وگو 
با ایســنا با بیــان این کــه افزایــش بهــا در حوزه 
خدمات به شــهروندان را در بودجه ســال آینده 
بســیار کــم دیده ایــم، تصریــح کــرد: »بخــش 
یارانــه ای که شــهرداری بایــد پیش بینــی کند، 
متورم خواهــد بود؛ مــا یارانه زیــادی را به حوزه 
حمل ونقل، بلیت اتوبوس، مترو و... می دهیم. 
این بخش در بودجه ســال ۹۹ نســبت به ســال 
۹۸ رشد بیشــتری دارد، به این صورت که سهم 
شهرداری بیشتر و سهم شــهروندان کمتر شده 
اســت.« گندمی درباره کلیات بودجه سال ۹۹ 
شهرداری مشــهد نیز گفت: »نســبت به بودجه 
ســال ۹۸ در بودجه ســال ۹۹ مقداری کاهش 
خواهیم داشــت، البته اعتبارات حوزه عمرانی 
هنوز هم بیشــترین ســهم را در بودجــه دارد که 
بیش از 73 درصد است. در بخش های اعتبارات 
هزینــه ای، باتوجه به این که حجم و وســعت کار 
افزایش پیدا کرده، رشــد اعتبارات هزینه ای را 
در بودجه سال ۹۹ داشــته ایم، اما نگاه شورا در 
بررسی ها انقباضی است و قطعا کاهش هایی در 

اعتبارات هزینه ای خواهیم داشت.«

مدیر عامل سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری مشهد در بیست و پنجمین مجمع عمومی ساالنه آرامستان های کشور مطرح کرد:

دریافت مالیات ارزش افزوده کفن و دفن اموات، باعث نارضایتی خانواده متوفی است
مدیر عامل سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری مشــهد گفت: با توجه به شرایط 
اقتصادی، پرداخت مالیات ارزش افزوده بر 
کفن و دفن اموات باعث نارضایتی خانواده 
متوفــی خواهــد شــد. بــه گــزارش روابط 
عمومی ســازمان مدیریت آرامســتان های 
شــهرداری مشــهد در بیســت و پنجمیــن 
مجمع عمومی ساالنه آرامستان های کشور 
که به میزبانی سازمان بهشت زهرا)س( در 
تهران برگزار شد، »حبیب راضی« مدیر کل 
دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شــهری 
شهرداری های کشور، ضمن تاکید بر لزوم 

تدوین سند آســیب شناســی آرامستان ها 
گفــت: »بهبــود وضعیــت معیشــت و رفــاه 
کارکنان آرامســتان های کشــور با توجه به 
سختی کارشــان باید مورد توجه مسئوالن 
قرار گیرد«. حجت االســام و المســلمین 
مهــدوی دامغانــی مدیرعامــل ســازمان 
مدیریت آرامستان های شــهرداری مشهد 
نیز در این نشســت با اشــاره بــه خاءهای 
قانونی در امور آرامستان ها گفت: هرگونه 
جابه جایی متوفی می بایست پس از صدور 
گواهی فوت انجام پذیرد اما بخشی از جابه 
جایی اموات در خــارج از ســاعات اداری و 

قبل از صدور گواهی فوت انجام می پذیرد 
و از طرفــی اعام عــدم امکان جابــه جایی 
متوفی به بســتگان، باعث ایجاد نارضایتی 
و مشــکات بــرای بســتگان خواهد شــد و 
ایــن روند می تواند زمینه ســاز بــروز برخی 
جرایم احتمالی شود. در شرایط اقتصادی 
و در کنار پرداخت هزینه های کفن و دفن، 
مالیات ارزش افزوده نیز از همراهان اموات 
اخذ و به ســازمان امــور مالیاتــی پرداخت 
می گــردد که ایــن امر باعــث ایجــاد هزینه 
مضاعــف بــرای خانــواده متوفــی و ایجــاد 

نارضایتی در شهروندان خواهد شد.«

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خبرداد:

پذیرش بیش از 1۹ هزار شهروند نیازمند در گرمخانه های مشهد طی امسال

فرهنگــی  و  اجتماعــی  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری مشــهد گفت: از ابتدای امسال 
1۹ هــزار و 235 نفــر از افــراد نیازمنــد و 
کارتن خواب در شــش گرمخانه شــهرداری 
پایــگاه  گــزارش  بــه  شــده اند.  پذیــرش 
اطاع رسانی سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشــهد، محمدمحسن مصحفی 
گفت: یکی از سیاست های مدیریت شهری 
در حــوزه ســامان دهــی آســیب دیدگان 
اجتماعــی به ویــژه در ماه های ســرد ســال، 
راه انــدازی گرمخانه در مناطق آســیب  پذیر 
اســت. تعــداد شــش گرمخانه توســط اداره 
آســیب های اجتماعی ســازمان اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری به منظور ارائه خدمات به 
شهروندانی که سرپناهی ندارند، راه اندازی 
شده است. مجموع پذیرش این گرمخانه در 
هر شب 600 نفر است که برای اقامت شبانه 
از ساعت 17 تا ۸ صبح روز بعد میزبان افراد 
بی خانمان هســتند. مصحفــی تاکید کرد: 
از ابتدای ســال ۹۸ تاکنــون در مجموع 1۹ 
هزار و 235 نفر در گرمخانه های شهرداری 
پذیرش شــده اند که از این تعــداد 66۹ نفر 
زن و 1۸ هزار و 566 نفر مــرد بوده اند. وی 
افزود: مددجویان پــس از ورود به این مراکز 
عاوه بــر اســتحمام از خدمات بهداشــتی، 
مشاوره، مددکاری اجتماعی و وعده  غذایی 

گرم بهره مند می شوند و آن دسته از افرادی 
که تمایل به ترک اعتیاد دارند به کمپ های 
ترک اعتیاد معرفی می شوند. معاون شهردار 
و رئیــس ســازمان اجتماعــی و فرهنگــی 
شــهرداری مشــهد در پایــان از شــهروندان 
خواست در صورت مشاهده فرد بی خانمان، 
موقعیت مکانــی وی را به ســامانه ارتباطات 

مردمی 137 اطاع دهند.
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شــجاعی مهــر-  جــای جــای ســرزمین کهــن 

خراســان رضــوی  برخــوردار از ظرفیــت های 
بــی نظیــر جــذب گردشــگر خارجــی اســت 
که درصــورت برنامــه ریــزی وســرمایه گذاری 
مناســب می تواند ده هــا برابر منابــع نفت وگاز 
ارزآوری  برای کشور  واستان داشته باشد و برای 

صدها جوان اشتغال آفرینی کند.
به گزارش خراسان رضوی، نیشابور یکی از مهم 
ترین شــهرهای تاریخی ایــران و جهان اســت. 
شــهری که در گذشــته از بزرگ ترین شهرهای 
جهــان اســام بــوده و فرهنــگ و تاریخی غنی 
دارد.  از طرفی وجود شــخصیت های بزرگ در 
تاریخ این منطقه نیــز از ظرفیت هــای مهم این 
خطه است. محوطه باستانی فوشنجان ، زادگاه 
حاجی بکتاش ولی  یکی از این موارد است که در 
فهرست آثار ملی ثبت شده و توجه به آن می تواند 
تاثیر فراوانی در صنعت گردشگری منطقه داشته 
باشد. با جذب گردشگر برای دیدار ازاین محوطه 
باستانی می توان جاذبه های تاریخی شهرستان 

نیشابور واستان را بهتر وبیشتر معرفی کرد.

فوشنجان زادگاه حاج بکتاش ولی است	 
دکتــر حســن باصفــا ، باســتان شــناس و عضو 
هیئت علمــی دانشــگاه نیشــابور به خراســان 
رضوی  گفــت:  کاوش هایــی کــه در آن منطقه 
انجام شد نشــان می دهد  آن جا زادگاه بکتاش 
ولی بوده چون در متون تاریخی این اشــارات را 
داریم و داده های باستان شناسی نیز تاکید می 
کنند این متون صحیح و آن جا زادگاه وی است. 

او بعدها بــه ترکیه مــی رود و هم اکنــون پیروان 
زیادی در کشور ترکیه و سایر کشورها دارد.

نیاز به زیرساخت های گردشگری 	 
باســتانی  منطقــه  کاوش  گــروه  سرپرســت 
فوشــنجان اظهار کرد: برای این که این سایت 
باستان شناسی اثر گذاری خود را داشته باشد 
باید زیرساخت های گردشگری در آن جا ایجاد 
شــود. ما برای این کار حتما نیازمنــد یک طرح 
جامع گردشگری برای فوشــنجان هستیم که 
در این طرح تمامی امکانات و مشخصه هایی که 
یک سایت گردشگری به آن نیاز دارد باید طراحی 

و اجرا شود. 

ویژگی منحصربه فرد 	 
اعتمادی ،رئیس  میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری نیشابور نیز گفت : ویژگی منحصر به 
فرد فوشنجان  وجود زادگاه حاج بکتاش ولی از 

عرفای بزرگ ایران و جهان در این منطقه است.

وی در دوره ایلخانی در این منطقه به دنیا آمده و به 
خاطر هجوم مغول ها مجبور به مهاجرت به سمت 
آناتولی یا همان ترکیه کنونی می شود. وی بیان 
کرد: ایشان شــیعه دوازده امامی اســت و در آن 
منطقه پیروان زیــادی دارد و برنامــه هایی برای 
جذب گردشگر و مریدان وی به خراسان رضوی 
انجام شــده اســت. وی اظهار کرد: اولین کاری 
که وزارت میراث فرهنگی در سال های گذشته 
برای معرفی این مکان انجام داده مشخص کردن 
محدوده محل زندگی حاج بکتاش ولی است. کار 
پژوهشی دقیقی انجام شد و یک محوطه باستانی 
متعلق به آن دوران شناســایی و در فهرست آثار 
ملی به نام محوطه باستانی فوشنجان زادگاه حاج 
بکتاش ولی ثبت شد. اعتمادی ادامه داد: پس از 
کاوش های باستان شناسی که توسط دانشگاه 
نیشــابور انجام شــد و بناهای معماری منتسب 
به دوره ایلخانی در آن محوطه کشــف شد سازه 
فضایی برای محافظت از این منطقه نصب شــد 
و ۶۰۰ متر از مسیر دسترسی به این محوطه نیز 

امسال آسفالت شــده و بقیه در سال آینده انجام 
خواهد شد.وی با اشــاره به جایگاه حاج بکتاش 
ولی در بین شیعیان کشور های دیگر گفت: حاج 
بکتاش ولی در ترکیه در حــدود ۲۰ میلیون نفر 
پیرو دارد که شیعه دوازده امامی هستند و البته 
در حدود همین مقدار نیز در کشورهای اروپایی 
شرقی نظیر آلبانی، مقدونیه، کوزوو ، صربستان 
و مونته نگرو و همچنین در ســایر کشور ها نظیر 
ســوریه، مصر و عراق پیرو دارد. آرامگاه ایشــان 
در شهر بکتاشــیه نزدیک شهر نوشــهیر ترکیه، 
مجموعه ای بی نظیــر از نظر معماری اســت که 
وسعت و زیبایی خاصی دارد و همواره گردشگران 

زیادی از آن جا درحال بازدید هستند.

امضای تفاهم نامه با وزارت جهانگردی 	 
ترکیه

رئیس اداره میراث فرهنگی نیشــابور با اشــاره 
به رایزنی های صــورت گرفته بــرای جذب این 
گردشــگران گفت: به طــور همزمان ســازمان 
ارتباطــات اســامی خراســان رضــوی و اداره 
کل میــراث فرهنگی رایزنــی هایی بــا علویون 
ترکیه انجــام داده اند و بازدید هایی نیز توســط 
رهبران علویون ترکیه از منطقه انجام شده است 
و ظرفیت های اقامتی و گردشــگری نیشابور را 
بررسی کرده اند که درنهایت به عقد تفاهم نامه 
ای با وزارت جهانگــردی ترکیه به منظور جذب 
گردشــگران در خراســان رضوی منجر شــد تا 
این گردشگران از مشــهد و حرم امام رضا)ع( و 

نیشابور بازدید داشته باشند.

اخبار

شهرستان ها

مشاور عالی فرمانده هوافضای سپاه: 

خون بهای سردار شهید سلیمانی 
و شهدای مقاومت اخراج آمریکا از 

منطقه است 
شعبانی/ســرتیپ پاســدار بالی، گفت: همان طور که 

انقاب اســامی آمریکایی ها را از کشــور اخراج کرد، 
خون بهای حاج قاســم و شــهدای محــور مقاومت بی 
شــک به زوال ایاالت متحــده از منطقه منجــر خواهد 
شد. سرتیپ بالی، مشــاور عالی فرمانده هوافضای 
سپاه پاســداران در یادواره شــهدای محور مقاومت در 
مسجد جامع تربت حیدریه اظهار کرد: از فردای پیروزی 
انقاب اسامی آمریکایی ها با راه اندازی شورش های 
منطقه ای و فتنه ها و غائله های قومی مذهبی درصدد 
بودند تا شــهرها و اســتان های مرزی را از کشــور جدا 
کنند اما حضور در صحنه مردم مانع اجرای این توطئه 
شد.وی ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را یک 
اشتباه محاسباتی بزرگ ایاالت متحده برشمرد و افزود: 
وقتی سیاستمداران آمریکایی اراده ملت ایران و نظام را 
در انتقام سخت به درستی درک کردند بارها با پیام های 
متعدد از طریق کشورهای مختلف در گام نخست تهدید 
می کردند که چنــان چه اقدامی تافــی جویانه انجام 
شود پاسخ خواهند داد، اما در ادامه گفتند تحریم های 
بعد برجام را لغو می کنیم ولی با پاسخ کوبنده موشکی 
ایران بــه عین االســد که ۱۲۰ کشــته به جا گذاشــت 

مواجه شدند.

دعوت ائمه جمعه 5 شهر مرزی 
برای حضورگسترده مردم 

درانتخابات 
 ، باخــرز   ، تایبــاد   ، ائمــه  جمعــه  تربــت  جــام 
صالح آباد و نصر آباد با انتشــار بیانیه ای ضمن دعوت از 
آحادمــردم  برای حضــور درانتخابات اعــام کردند در 
نتیجه برگزاری جلســات مســتمر ائتاف بین برخی از 
کاندیداهای  انتخاباتــی مجلس یازدهــم در این حوزه 
انتخابیه در نهایت پس از برگزاری جلسات فشرده توسط 
کاندیداها، به دلیل همراهی نکردن برخی از کاندیداها 
امکان اجماع کاندیداها فراهم نشده و در نهایت اجماع 
و ائتاف انجام نشده است. دربخشی ازاین بیانیه آمده 
است: »ضمن شــکر گزاری به درگاه ایزد منان و تقدیر و 
تشکر صمیمانه از کلیه کاندیداهای شیعه و اهل سنت 
که با حضور خود در میدان انتخابات در گرم و پر شور تر 
کردن فضای انتخابات مؤثر واقع شــده و زمینه را برای 
حضور حداکثری آحاد مردم جامعه فراهم کردند و آرزوی 
اجر و پاداش اخروی برای همه کاندیداهای معزز ، ضمن 
تأکید مجدد بر اهمیت حضور حداکثری مردم همیشه در 
صحنه و انقابی این  حوزه انتخابیه برای  تقویت وحدت 
جامعه در آســتانه ورود به گام دوم انقاب اســامی ، به 
استحضار می رساند در نتیجه برگزاری جلسات مستمر 
ائتاف بین برخــی از کاندیداهــای  انتخابانی مجلس 
یازدهم در این حوزه انتخابیه در نهایت پس از برگزاری 
جلسات فشــرده توســط کاندیداها، به دلیل همراهی 
نکردن برخــی از کاندیداهــا امکان اجمــاع کاندیداها 
 فراهم نشــده و در نهایــت اجماع و ائتاف انجام نشــد. 
لذا این جانبان ائمه جمعه حــوزه انتخابیه نیز با تقدیر و 
تشــکر صمیمانه از اعزه گرانقدر ، از آحاد اقشــار جامعه 
دعوت می کنیم تــا با حضور پر رنگ و حماســی خود در 
حماسه دوم اسفند ، به هر یک از کاندیداهای  مد نظر رای 
دهند و ان شاء ا... مأجور درگاه الهی خواهید شد.«این 
بیانیه به امضای حجج اسام   معتمدی فر ،ملکی ابرده 
،زاهدی ،ســاجدیان و مظاهــری ائمــه جمعــه    تربت 
جام  ، تایباد ، باخرز، صالح آباد و نصر آباد رسیده است. 

  فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین 
و مسکن استان خبر داد: 

 رفع تصرف اراضی ملی به ارزش
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فرمانده یگان حفاظت ســازمان ملی زمین و مسکن 
استان خراسان رضوی از رفع تصرف ۲4 هزار و ۲۰۰ 
مترمربع از اراضی ملی در شــهرهای مشهد ، طرقبه 
و شــاندیز طی ماه جاری خبــر داد.به گــزارش پایگاه 
اطاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی خراســان 
رضوی، ســرهنگ بهرام خســروی با اعــام این خبر 
گفت: با اجرای یک حکم قضایی و ســه عملیات رفع 
تصرف فوری در شهرهای مشهد، طرقبه و شاندیز، این 
یگان در بهمن ماه امسال موفق به رفع تصرف ۲4 هزار 
و ۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی به ارزش ۲۱5 میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون ریال شــد. وی اظهارکــرد: در اجرای 
یک حکم قضایی در شهرستان طرقبه و شاندیز برای 
رفع تصرف از هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش 

تقریبی هفت میلیارد ریال اقدام شد.

دستگیری 2 شکارچی غیرمجاز 
درمنطقه حفاظت شده کاشمر 

مهدیان/ رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر گفت: 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست کاشمر ضمن 
پایش منطقــه شــکار ممنــوع ســیدمرتضی متوجه 
صــدای شــلیک تیــر در منطقه مــی شــوند و پس از 
دوربیــن کشــی ، دونفر مســلح بــا ســاح جنگی را 
مشاهده می کنند. مهندس جمعه پور با بیان این که 
پس از مشاهده متخلفان، ضمن تماس با اداره اقدام 
به مســتند ســازی کردند افزود: متهمــان در همان 
لحظه اول شناسایی و پس از اخذ حکم جلب توسط 
دادســتان  شهرســتان باهمراهــی یــگان حفاظت 

اطاعات دستگیر شدند.

اخبار

اقتصادی

معاون اقتصادی استاندار خبر داد:

صدور مجوز فعالیت 26 واحد 
تولیدی جدید استان 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی گفت: ۲۶ واحد تولیدی جدید در استان، برای 
شروع فعالیت خود مجوز گرفتند. به گزارش روابط 
عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان 
اظهار کرد: در نشســت کمیســیون ماده ۱۱ قانون 
هوای پاک تقاضای 4۰ واحد تولیدی جدید بررسی 
شد که از این تعداد پنج واحد نیازمند بررسی بیشتر و 
بازدید کارشناسان تشخیص داده شد و  محل استقرار 
۹ واحد متقاضی هم مورد موافقت قــرار نگرفت که 
مقرر شــد آن ها محل جدیدی را بــرای فعالیت خود 
انتخاب کنند. وی ادامــه داد: واحدهایــی که امروز 
در کارگروه ماده ۱۱ قانون هوای پاک بررســی شد، 
در زمینــه تولید لــوازم خانگی، فــراوری محصوالت 
کشــاورزی، محصوالت شــیمیایی، لوازم خــودرو، 
ماشین آالت ســنگین، پرورش ماهی، تولید روغن، 
تولید فراورده های نفتی، محصوالت غذایی، معدن و 
صنایع معدنی، پرورش دام و طیور، تولید برق، تولید 
تخم مرغ و تولید فراورده های دامی فعالیت می کنند.

برگزاری  اجالس  فرصت های 
سرمایه گذاری در خراسان رضوی با 

حضور کشور های منطقه
رئیــس نمایندگــی وزارت امــور خارجه در شــمال و 
شرق کشور در دیدار با سرکنسول ترکیه، از برگزاری 
اجاسی با محوریت فرصت های سرمایه گذاری در 
خراسان رضوی با حضور کشور های منطقه خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمد 
بهشتی منفرد رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه 
در شــمال و شــرق کشــور در دیدار بــا فاتیــح توپچو 
سرکنسول جمهوری ترکیه در مشــهد، از برگزاری 
اجاسی با محوریت فرصت های سرمایه گذاری در 
خراسان رضوی با حضور کشور های منطقه از جمله 
ترکیه خبر داد و گفت:  با همکاری استانداری و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگر از سازمان ها 
اجاسی با محوریت فرصت های سرمایه گذاری در 
خراســان رضوی با حضور هیئت هــای اقتصادی از 
کشــور های منطقه از جمله ترکیه در ۱5 اسفند ماه 
امسال برگزار می شــود.وی با اشاره به این که روابط 
دیپلماتیک دو کشور در شرایط خوبی به سر می برد، 
ادامه داد: هر دو کشــور ایران و ترکیه همکاری های 
خوبی در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر دارند 
و ما آمادگی کامل داریم برای همکاری های بیشــتر 
بین دو کشــور برنامه ریــزی کنیم.رئیس نمایندگی 
وزارت امور خارجه در شــمال و شرق کشــور با اشاره 
به ظرفیت های بسیار خوب خراسان رضوی و به ویژه 
مشهد در زمینه گردشــگری، گفت: یکی از مواردی 
که می توان با برنامه ریزی درست و همکاری دوطرفه 
موفقیت های بزرگی را رقم زد، حوزه گردشگری است 
اما با توجه به تعداد زیاد گردشگران ایرانی که به ترکیه 
سفر می کنند در مقابل گردشگران اندکی از ترکیه به 
ایران سفر می کنند و ما توقع داریم مسئوالن ترکیه به 

این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند.

گزارشی درباره یکی از آثار تاریخی نیشابور 

 غفلت از ظرفیت جذب گردشگر خارجی
 درفوشنجان نیشابور 

خبر

اشرافیان

معــاون وزیــر آموزش و پــرورش  در بازدیــد  از 
مراکــز آموزشــی دانش آمــوزان اســتثنایی 
شهرستان طرقبه و شاندیز با تخصیص اعتبار 
یک میلیــارد ریالــی برای ســاخت دو ســالن 
ورزشــی درون مدرســه ای و  کارگاه مهارتی و 
حمایتی ویژه این دانش آموزان موافقت کرد.

به گزارش خراسان رضوی، سید جواد حسینی 
در بازدیــد از مراکــز آموزشــی دانش آمــوزان 
اســتثنایی شهرستان طرقبه و شــاندیز ضمن 
افتتــاح بازارچــه خیــر ســاز دست ســازه ها و 
تولیــدات کارگاهی دانش آموزان اســتثنایی 
شهرستان طرقبه و شاندیز  با تخصیص اعتبار 
یک میلیــارد ریالــی برای ســاخت دو ســالن 
ورزشــی درون مدرســه ای و  کارگاه مهارتــی 
و حمایتی ویــژه ایــن دانش آمــوزان  موافقت 
کــرد. وی در جمــع روســای آموزش و پرورش 
استثنایی شهرستان طرقبه و شاندیز و مدیران 
آن در مرکز آموزشــی دانش آموزان استثنایی 

تنباکوچــی گفت:انتظــار داریم ایــن مرکز به 
یک محل فناورانه و تولید و عرضه محصوالت 

ساخت دست دانش آموزان  تبدیل شود .
معاونت آموزش و پرورش اســتثنایی کشــور  با 
ســاخت یــک  کارگاه مهارتــی و حمایتــی در 
شهرستان طرقبه و شاندیز برای دانش آموزان 
پسر این شهرستان موافقت کرد و برای تحقق 
اولیــه آن اعتباری حــدود ۶۰۰ میلیــون ریال 
اختصاص داد.وی در ادامه این بازدید با ساخت 
یک مرکز مرکاپ )مرکز رشد کارآفرینی آموزش 
وپرورش( در این شهرستان ویژه دانش آموزان 
اســتثنایی نیز موافقــت کــرد و گفت:معتقدم 
ایجاد یک مرکــز آموزش هنرســتانی در درون 
مجموعه آموزشی تنباکوچی با توجه به امکانات 
مطلوب کارگاهی کــه در آن وجــود دارد قابل 
تحقق اســت .حســینی در ادامه این مراسم با 

ساخت دو سالن ورزشــی درون مدرسه ای در 
دو مرکز آموزشــی اســتثنایی این شهرســتان 
موافقت کرد و افزود:ما برای تجهیزات این دو 
ســالن نیز همکاری خواهیم کرد .معاون وزیر 
آموزش و پرورش کشــور با تایید  مشــکل ادامه 
تحصیل دانش آمــوزان دختر این شهرســتان 
در مقاطع متوســطه پیش حرفه ای و حرفه ای 
متذکر شــد:در کوتاه مدت با مدارس ضمیمه 
می توانیم این مشــکل را حل کنیم و اگر تعداد 
دانش آموزان به حد استاندارد ساخت مدرسه 
مســتقل برســد با تامیــن زمیــن ســاخت این 
مرکز ما هم  از محل اعتبارات دولتی و خیران 
برای ســاخت این مرکز آموزشی ویژه دختران 
همراهی خواهیم کرد.ســید جواد حسینی با 
بیان این که ســه انتقاد مهم از نظام های تعلیم 
و تربیت در جهان شــده اســت بیان کرد : یکی 

این موضوع که آموزش و پرورش باید خاقیت 
ها و نوآوری ها را رشــد دهد و دومین اشــکالی 
کــه وارد کرده انــد ، تحقــق  عدالت آموزشــی 
است و سومین انتقاد ایجاد اشتغال و علم توام 
با عمل اســت که هر ســه این موارد برای نظام 
آموزش و پرورش ما صادق است.وی گفت:در 
راســتای تحقق اهــداف ســند بنیادیــن و نیاز 
جامعه بایــد آموزش هایمان را به ســمت ایجاد 
خاقیت و رشد تفکر ســوق دهیم تا ضمن این 
که  سبب تحرک اجتماعی می شود عدالت را 
نیز محقق کند .حسینی از انعقاد تفاهم نامه ای 
در هفتــه آینده خبــر داد که در آن تاش شــده 
دانش آمــوزان اســتثنایی از ظرفیــت علمی و 
عملــی و فنی هنرســتان ها و کاردانــش که در 
بیش از ۲۰۰ رشته وجود دارد بهره مند شوند.

با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در شهرستان طرقبه و شاندیز  

اختصاص 100  میلیون تومان اعتبار برای ساخت 2 سالن 
ورزشی در طرقبه و شاندیز 

مراسم جشن ازدواج 18 زوج 
جوان پرسنل هنگ مرزی 

سرخس برگزار شد 
محمــودی/  مراســم جشــن ازدواج ۱۸ نفر از 

نیروهای جوان هنگ مرزی سرخس برگزار 
شــد. به گزارش خراســان رضوی، مســئول 
عقیدتی سیاســی دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در مرزبانی اســتان گفت:در راســتای تبیین 
رهنمودهای مقام معظم رهبری طرح ترویج 
ازدواج آســان از ســال گذشــته در مرزبانــی 
خراســان رضــوی بــا همیــاری وهمــکاری 

فرماندهان مورد توجه قرار گرفت. 
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گزارش: زنده روحیان، میرزاده/عکس ها: خراسان | »ما مکرر عرض کرده ایم 
ایران باید قوی بشود؛ اگر قوی بشود، دشمن مأیوس می شود، توطئه های 
دشمن در نطفه خفه می شود و به نتیجه نمی رسد؛ این نتیجه  قوی شدن 
است. یکی از مصادیق قوی شدن همین است که یک مجلس قوی داشته 
باشیم؛ مجلســی که در مقابل توطئه های دشــمن، با وضع قوانین الزم، با 
هدایت دولت ها به سمت مطلوب، بتواند کشور را مصونیت ببخشد؛ یک 
مجلس قوی این جوری اســت. خب هرچه حضور مردم در پای صندوق ها 
بیشتر باشد، مجلس قوی تر است. البته این یک رکنش است... یک رکن 

قّوت مجلس همین اســت که کسان زیادی، جمع بیشــتری به مجلس رأی 
بدهند. آن مجلســی که با آرای اکثرّیت قاطع مردم به وجود آمده، مجلس 
قوی و معتبری خواهد بود. این تأثیری که انتخابــات می گذارد، فقط این 
نیست که در دوره چهارساله این مجلس تأثیر می گذارد، بلکه تأثیرهای 
بلندمّدت می گذارد؛ برای خاطر این که این نمایندگانی که شما می فرستید 
مجلس، ممکن است یک تصمیم هایی بگیرند، قوانینی را تصویب کنند که 
تا سال ها اثرش ادامه داشته باشد. بنابر این، تأثیر یک مجلس -چه مجلس 
قوی و خوب، چه مجلس ضعیف- طوالنی مدت خواهد بود. خدای نکرده 

مجلس ضعیفی هم باشد، مجلس خودباخته ای هم باشد در مقابل دشمن، 
آن هم تأثیرات منفی خواهد گذاشت برای بلندمدت.« )بیانات رهبر معظم 

انقالب در دیدار مردم آذربایجان شرقی – 29 بهمن 98(
مردم می آیند. می آیند تا در سرنوشــت آینده خود سهیم باشند. برخی 
گالیه دارند امــا می آیند. برخــی کم لطفی هــا و کم توجهی دیــده اند اما 
می آیند. سرنوشت آینده کشــور را مهم می دانند. جمهوریت نظام را در 
برگزاری انتخابات می دانند و انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای انجام 
تغییرات ضروری می دانند. می آیند تا بگویند سرنوشت کشور برایشان 

مهم اســت. می آیند تا بگویند همچون معمار انقالب، میزان را رای مردم 
می دانند. 40 ســال گذشــته را به این صورت گذرانده اند و آماده اند تا در 
40ســال دوم انقالب، انتخاب کنند و مســتحکم تر گام بردارند و مهم تر 
از آن می آیند تا لبیک گویان به ندای رهبرشان ایرانی قوی با انتخاب یک 
مجلس قوی بسازند. در واپســین روزهای تبلیغات نامزدهای یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی، به میان مردم رفتیم تا نظرات آن ها را بشنویم. 
کلید واژه همه، حضور است؛ حضوری که قطعا انتقام سخت ملت ایران از 

دشمن خواهد بود و حضوری خواهد بود برای ساختن ایران قوی.

رای امسالم به عشق حاج قاسم	 
خانم میان سالی که در منطقه هنرستان مشهد در 
حال خرید است، با ما همکالم می شود و از ضرورت 
رای دادن می گوید: چرا نباید در انتخابات شرکت 
کنیم؟ شناسنامه من پر از مهرهای انتخابات است 
و فکر می کنم دیگــر جایی ندارد. در چشــمانش 
اشــک حلقه می زند و ادامه می دهد: رای امسال 
من برای حاج قاسم است. امسال به عشق سردار 

سلیمانی پای صندوق می روم.

شرکت می کنم چون آینده مهم است	 
آقای حســینی که صاحب یک عطــاری در بولوار 
پیروزی است، می گوید: حتما در انتخابات شرکت 
می کنــم و فــردی را که خــودم قبــول دارم و به آن 
معتقدم، انتخاب خواهم کرد چون در آینده اگر هر 
اتفاقی بر خالف میلم بیفتد، می دانم که من تالشم 
را برای اصــالح انجــام دادم اما اگــر در انتخابات 
شــرکت نکنم نمی توانم بگویم چرا این طور شد، 

وقتی کوچک ترین کاری نکردم.

انتقاد از نبود رقابت جدی بین نامزدها	 
آقا و خانمــی که در یک اســباب بازی فروشــی در 
منطقه هاشــمیه مشــهد حضور دارند، از شرکت 
نکردن در انتخابات می گویند و دلیل آن را این طور 
توضیح می دهند: نامزدهایی که شرکت کرده اند 
همه موازی هســتند و در ظاهر کمی باهم رقابت 
می کنند اما در باطن حرف شــان یکی است و من 

این را نمی پسندم.

برای ادای وظیفه 	 
وارد یک نانوایی می شــوم که دو نانوای گنابادی 
در آن مشغول کار هســتند. آقای بهنام می گوید: 
حتما در انتخابات شــرکت می کنم چــون این کا 
ررا وظیفه خــود می دانم. آقای مــرادی هم حرف 
های همکارش را تایید می کند و مــی گوید: باید 
سرنوشــت خودمــان و آینــده را، خودمــان تعیین 
کنیم، من به این اعتقــاد کامل دارم کــه باید رای 

بدهیم تا دیگران برای ما تعیین تکلیف نکنند.

مردد در انتخاب	 
آقای فیض آبادی مرد میان ســالی است که هنوز 
تصمیمی برای انتخابات نگرفته است. او توضیح 
می دهد: من همیشه تا آخرین دقایق صبر می کنم 

تا همه موارد را به طور کامل بررسی کنم. 

برای شکوه وطن	 
آقای قربانی میوه فروشــی دارد، او هم قاطعانه از 
حضور و مشــارکت در انتخابات می گوید: این جا 
وطن ماست، آیا این درست است که از بیرون برای 

ما تصمیــم بگیرند؟ اگر مــن در وطن خــودم رای 
ندهم چه کسی رای بدهد؟

گالیه های معلولی که پشتیبان کشورش 	 
است

آقای یزدانپــور، یکی از معلوالن با اراده شــهرمان 
است که فروشگاه پیراهن دارد. او می گوید : برای 
کشــورم در انتخابات شــرکت می کنم امــا رایم را 
ســفید در صندوق می اندازم چون تــا به حال یک 
نفر از این نماینــدگان را ندیدم که بــرای معلوالن 
کاری اساســی بکند. هفت سال اســت برای یک 
ویلچر ثبت نام کرده ام و در نوبت هســتم، مدرک 
تحصیلی ام لیســانس اســت، دنبــال کار رفتم به 
من می گویند به عنوان نظافتچی اســتخدام می 
شوی، کار برایم عار نیست اما من که برای نظافت 
شخصی خود مانده ام چطور می توانم نظافتچی 
یک اداره باشــم؟ یک جا هم کار پیــدا کردم اما آن 
قدر وضعیت مناســب ســازی آن اداره برای تردد 
معلوالن نا مناسب بود که نمی توانستم رفت و آمد 
کنم. چند سال است همین نیازها را می گوییم اما 

خبری از اقدام نیست.

برای سازندگی کشور می آیم اما منتقدم	 
پیک موتوری است و با عجله در حال انجام اموری 
اســت که به او محول شــده، با او نیــز همکالم می 
شوم. می گوید: برای ســازندگی کشورم رای می 
دهم اما منتقــدم. آقای نماینده ای کــه این روزها 
خوب پیدایش می کنیم ماه هاست که منتظرش 
هستیم تا وقتی بدهد و دیداری کنیم و مشکالت 
مان را با او در میان بگذاریم اما هنوز هم گویا وقت 
نکــرده اند که فرصت جلســه حاصل شــود. اما به 
هرحال آینده کشور برایم مهم است و برای کشورم 
در انتخابات شــرکت می کنــم هرچنــد از برخی 

موضوعات ناراضی ام.

افرادی را انتخاب کنیم که به درد مردم 	 
بخورند

»حتما در انتخابات شــرکت می کنــم و امیدوارم 
نمایندگانــی انتخــاب شــوند کــه بــه درد مــردم 
بخورند.« این را می گوید و ادامــه می دهد: هنوز 
تصمیم نگرفتم   به چه کسی رای بدهم و منتظرم 
تا ببینم در فهرست های سیاسی که احزاب اعالم 
می کنند کدام نفرات را می شناسم یا قبول شان 

دارم که به همان ها رای بدهم.

امیدوارم حرف ها در حد وعده نماند	 
با یکی از کسبه بولوار سجاد گفت و گو می کنم. او 
رای دادن و شرکت در انتخابات را یک وظیفه مهم 
می دانــد و می گویــد: رای می دهم بــرای این که 

نماینده مدنظرم انتخاب شود، تبلیغش را هم می 
کنم چون آبادانی شهرم مهم است. فقط امیدوارم 
حرف هایی که نامزدها می زنند، درصورت انتخاب 

شدن در حد وعده نماند و به آن عمل کنند.

رای می دهم چون این نظام را می خواهم	 
آقای میان سالی که  در حال خرید است، می گوید: 
قطعــا در انتخابات مشــارکت می کنــم و رای می 
دهم، رای می دهم چون این نظــام را می خواهم 
اما باور کنید قدیم ها بهتر بود، هم نمایندگانش، 

هم مجلسش.

برای سردار سلیمانی 	 
مرد جوان دیگری در گفت و گو با ما، محکم پاسخ 
می دهد و مــی گوید: حتما مشــارکت مــی کنم. 
برخی افراد قدرت طلبی هستند که می خواهند 
به قدرت بیشتری برســند، من با رایم می خواهم 
جلوی این کار را بگیــرم و اجازه ندهــم که حقوق 
کارگران و افراد ضعیف جامعه پایمال شود.  یکی 
از دالیل مهم دیگر رای دادنم هم شــهادت سردار 
سلیمانی است. این سرباز وطن برای ما به شهادت 
رسید و کوچک ترین هدیه ما به او همین ادامه راه 

اوست.

معلوم نیست!	 
کارگری که مشغول کار در یک پروژه ساختمانی 
است هم از مردد بودن برای مشارکت در انتخابات 

می گوید: کسی از نامزدها را مدنظر ندارم.

از حق رای دادن نمی گذریم	 
جوانی 23 ساله که با شــور و حرارت از مشارکت 
در انتخابــات صحبت می کند، در گفــت و گو با ما 
اظهار می کند: رای دادنم قطعی اســت اما اصال 
هیچ کدام از نامزدهایی را که حضور دارند یا نمی 
شناســم یا قبول ندارم. تنوع افراد و نظرات شــان 
امسال کم شده است. این بد است که همه سلیقه 
ها حضور ندارند اما باالخره چند نفر از نامزدهای 
خوب انتخابات را پیدا می کنم و رای خواهم داد. 
جوان دیگری با ما همکالم می شــود و می گوید: 
شرکت در انتخابات یک حق است و ما از این حق 
نمی گذریم چــون این حق من اســت کــه در کار، 
سرنوشت و تصمیمات کشورم سهیم باشم. حتما 

رای می دهم.

انتظار مردم ، بهبود وضعیت اقتصادی و 	 
معیشتی

یکی از کســبه منطقه طالب مشــهد که در هوای 
سرد زمســتانی در مقابل فروشگاه خود ایستاده، 
می گویــد: یکــی از مهم تریــن انتظارات مــردم از 

نمایندگان، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشــت 
مردم بوده است که متاســفانه، اوضاع بهتر نشده 
است. نماینده ها با شعار بهبود وضعیت اقتصادی 
به مجلس رفتنــد که در ایــن مدت، نتوانســتند یا 

کاری از دست آن ها بر نیامده است.

کسی بیاید که به داد مردم برسد	 
یکی دیگر از کسبه این منطقه که فروشگاه پوشاک 
دارد، می گوید: با قدرت در انتخابات شرکت می 
کنیم. اما باید کســی بیاید که به داد مردم برسد. 
در چهار ســال گذشــته نماینده ها نتوانســته اند 
توقع مردم را برآورده کنند. اما رای دادن را وظیفه 
خودمان می دانیم. کشــور خودمان اســت و نمی 
توانیم بگوییم بــه خاطر عملکرد ایــن نمایندگان 
اصــال رای نمی دهیــم. او در پاســخ به ایــن که آیا 
توانســته فرد مناســبی را انتخاب کند تا به او رای 
بدهد، می گوید: هنوز برای رای دادن به یک فرد 
یا جریان خاص به جمع بندی نرسیده ام و امیدوارم 
در مدت باقی مانده بتوانم فرد مناسبی را پیدا کنم 

که به او رای بدهم.

توقعم مهار گرانی و تورم بود اما...	 
ســوپرمارکت دارد و منتقد است، می گوید: توقع 
داشــتیم که تورم و گرانی در این کشور مهار شود. 
من کاســب هســتم. تا چه زمانی بایــد از وضعیت 
این بازار بی خبر باشیم و ندانیم که از صبح تا شب، 
وضع بازار تا چه اندازه تغییر می کند؟ بخشــی از 
مدیریت اوضاع در دست نمایندگان مجلس بوده 
و بخشی از آن هم در اختیار قوه مجریه قرار داشته 
است. اما تا کنون اقدام عملی جدی انجام نشده و 

این توقع برآورده نشده است.

نماینده باید در بین مردم باشد	 
یکی دیگر از کسبه که در حاشیه خیابان ایستاده 
است، می گوید: حتما در انتخابات شرکت می کنم 
و این کار را وظیفه خود می دانم. وی می افزاید: از 
نماینده خود می خواهیم که با مردم باشــد. چیز 
بیشــتری از او نمی خواهیم. در بین مردم باشد و 
درد مــردم را بداند. نماینده های مشــهد به نظرم 
کار خود را انجام داده اند. باید ببینیم نماینده های 

آینده چگونه به وظیفه خود عمل می کنند.

به درد قشر مستضعف برسید	 
پیرمردی که همراه با همسرش در پیاده رو ایستاده 
اســت، می گوید: در انتخابات شــرکت می کنم و 
اگر فرد صالح و انسان خوبی را بشناسم، به او رای 
می دهــم. البته از نماینده هــای مجلس هم توقع 
داریم برای مردم کار کنند و به درد قشر مستضعف 

برسند.

توقعی که از یک نماینده داشتم، کم و بیش 	 
برآورده شده است

با مرد جوانی که در منطقه طبرسی مشهد در کنار 
ایستگاه قطارشهری منتظر است، هم صحبت می 
شــوم. قاطعانه می گوید که در انتخابات شرکت 
می کنــد. او دربــاره توقــع خــود از یــک نماینده 
مجلــس مــی گویــد: توقــع دارم نماینــدگان بــه 
وضعیت مملکت رسیدگی کنند. توقعی که از یک 
نماینده داشــته ام، کم وبیش و نه کامل، برآورده 
شــده اســت. توقع داشــتم به وضعیت اقتصادی 
کشــور بیشــتر رســیدگی کنند. البته بــه جز در 
امور اقتصادی، در ســایر موارد هم می توانســته 
اند موثر باشــند که گاه نبوده اند. به نظرمن نمره 

نمایندگان این دوره مشهد از 1۰۰، ۷۰ است.

رای می دهم برای انقالب و اهداف آن	 
جوان دیگری که در یک مغازه فروش تلفن همراه 
مشغول به کار است، می گوید: قطعا در انتخابات 
شــرکت می کنم. از نماینــدگان ایــن دوره توقع 
دارم که حداقل مثــل قبلی ها نباشــند. یعنی به 
همان اندازه که آن ها کار نکرده اند، این فرد کار 
کند. پای انقالب و اهدافی که برای انقالب معین 
شده است، بایســتد. مهم ترین مشکلی که مردم 
با آن مواجه هستند، مشکل اقتصادی در شرایط 
جنگ اقتصادی است. تالش کنند همین مشکل 

را برطرف کنند.

در همه حال پشت انقالب	 
پیرمردی که به سختی در پیاده رو در حال حرکت 
است نیز از ضرورت حضور و مشارکت می گوید: 
با آن که بیمار هســتم، در همه حال پشت نظام و 
انقالب هستم و در انتخابات هم شرکت می کنم. 
البته برای انتخاب نماینده باید فرد را بشناسم تا 

بتوانم به او رای بدهم.

اصلح را انتخاب کنیم	 
فرد دیگری که در کنار این پیرمرد ایستاده نیز به 
گفت وگوی ما اضافه می شود و می گوید: وظیفه 
همه ماست که در انتخابات شرکت و به فرمایش 
رهبر انقالب، اصلــح را انتخاب کنیم. تعدادی از 
مردم نمــی خواهند در انتخابات شــرکت کنند و 
از نمایندگان خود دلسرد شده اند. چون افرادی 
که به مجلس رفته اند، فقط شعار داده اند. برای 
انتخابات جمعه به نتیجه رسیده ام که به چه کسی 

می خواهم رای بدهم.

بهانه دست دشمن نمی دهیم	 
کاســبی که در یک مغازه طالفروشــی مشــغول 
اســت، می گویــد: در انتخابات شــرکت می کنم 

و ایــن کار را یک وظیفــه می دانم. چــون مطمئنا 
حفظ نظام و مملکت بسیار مهم است. دشمنان، 
به نبودن مردم در صحنه چشــم امیــد دوخته اند 
تا اهــداف و بهانه های خــود را علیه کشــور پیش 
ببرند. نباید بهانه به دســت دشــمن بدهیم. وی 
می افزاید: ممکن است برخی از مردم از وضعیت 
موجود و خصوصــا وضعیت اقتصــادی، ناراضی 
باشــند اما این دلیل نمی شــود کــه در انتخابات 
شرکت نکنند. باید ارزش های خود و هشت سال 
دفــاع مقدس را بــه یاد داشــته باشــیم و نگذاریم 
خون شهدایمان پایمال شود. به عنوان یک فعال 
اقتصــادی در بــازار، معتقدم نماینــدگان خیلی 
بیش از این می توانســتند در وضعیت اقتصادی 

مردم موثر باشند.

شرکت می کنم برای کشورم و سربلندی آن	 
خانمی که مشارکت در انتخابات را یک اصل می 
داند، به خبرنگار ما می گوید: حتما در انتخابات 
شرکت می کنم. مگر این کشور، کشور ما نیست؟ 
نمره نمایندگان مشهد از نظر من عالی است. آدم 

باید حق را بگوید و انصاف داشته باشد.

شخصی را انتخاب می کنم که به درد جامعه 	 
بخورد

خانمی که می گوید مسافر است و برای خرید به 
بازار آمده اســت، می گوید: در انتخابات شرکت 
می کنم. هر کس برای کاری که انجام می دهد، 
دالیلی دارد، هــر چند که برخی مســائل موجود 
موجب دلسردی بعضی از مردم شده است اما در 
شرایط فعلی جامعه ترجیح می دهم در انتخابات 
شرکت کنم و شــخصی را که فکر می کنم ممکن 
اســت به درد جامعه بخورد انتخاب کنــم. او می 
افزایــد: مســافر هســتم و در روز انتخابــات هنوز 
در مشــهد حضور دارم، ســعی می کنم تــا آن جا 
که برای من امــکان دارد، تحقیــق و فرد الیقی را 

انتخاب کنم.

در انتخابات شرکت می کنم چون...	 
خانمی که کالسکه فرزندش را در دست دارد و در 
حال پیاده روی است نیز با ما همکالم می شود. او 
می گوید: در انتخابات شرکت می کنم چون اصال 
دلیلی وجود ندارد که شــرکت نکنم. وی درباره 
مالک خود بــرای انتخــاب نماینده مــی افزاید: 
اولین چیزی که ما از منتخــب خود می خواهیم، 
آن است که صداقت داشته باشد، راستگو و امین 
باشد، عدالت خواه و انقالبی باشد. یعنی آرمان ها 
برای او مهم باشــد. چنین فردی در مسیر اشتباه 
حرکت نمی کند. ما هــم از انتخاب چنین فردی 

پشیمان نمی شویم. 

مردم در گفت و گو با خراسان از ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات روز جمعه می گویند نگاهی به لیست های انتخاباتی ارائه شده در مشهد و شهرستان های استان

رقابت لیست ها 
فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات، ســاعت 8 صبح امروز پایــان یافت و کمتر از 
24 ساعت دیگر مردم خطه خراســان، پای صندوق های رای خواهند رفت تا 1۷ 
نماینده خود در مجلس و یک نماینده برای مجلس خبرگان رهبری را انتخاب کنند. 
انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در خراسان رضوی پنج نامزد دارد 
که بر اساس اعالم فرمانداری مشــهد، تا ظهر دیروز همه پنج نامزد در رقابت باقی 
ماندند. بر این اساس طبق اعالم ســتاد انتخابات، اسامی آن ها )به ترتیب حروف 
الفبا( به این شرح اســت :  »عباس شــاه رفعتی« فرزند محمد علی مشهور به 
رفعتی ،»علی قربانی« فرزند حسین مشــهور به خراسانی،»مرتضی مروی 
ســماورچی« فرزند علی اکبر مشــهور به مروی،»تقی مصبــاح« فرزند باقر 

مشهور به محمد تقی مصباح یزدی، »غالمرضا مقیسه« فرزند رجبعلی.

  امــا در انتخابــات مجلس برخــی نامزدها به نفــع دیگران کنار کشــیدند که 
بیشترین انصراف ها در مشــهد و به نفع ائتالف ها بود. در ماراتن انتخابات، 
عالوه بر نامزدهای مستقل، برخی احزاب و تشکل های سیاسی لیست های 
مورد حمایت خود را معرفی کردند که روزنامه خراسان طی روزهای گذشته 
فارغ از جانبداری سیاســی خــاص، همه خبرهــای مربوط به آن هــا را که در 
خبرگزاری ها و فضای مجازی منتشر شده بود، بازنشر کرد. در آخرین گزارش 

مربوط به این حوزه نیز امروز مروری بر این لیست ها داشته ایم. 
شــایان ذکر اســت برای تداوم نگاه بــی طرفانــه روزنامه خراســان در 
انتخابات، لیست های این گزارش به ترتیب حروف الفبا )بر اساس نام 

ائتالف ها( تنظیم و منتشر شده است:

انصراف 49 نامزد در مشهد

 طی روزهای گذشــته، تعدادی از نامزدهای حاضر در انتخابات، از ادامه رقابت انصراف دادند. 
معاون فرماندار مشهد به خبرنگار ما در این باره گفت : تا ظهر روز گذشته، 49 نفر از نامزدهای حوزه 
انتخابیه مشهد و کالت از حضور در انتخابات انصراف دادند. به گفته »احمد ریواده« با احتساب این 
انصراف ها، از مجموع 333 داوطلب تایید صالحیت شده برای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه 

مشهد و کالت 249 نفر در ادامه رقابت حضور خواهند داشت. معاون فرماندار در همین باره به 
ایرنا گفت : نامزدهای انصراف داده بیشتر گرایش سیاسی اصولگرایی داشتند که به دلیل قرار 

نگرفتن در لیست های ائتالفی به نفع دیگران انصراف دادند و البته برخی نامزدهای مستقل 
نیز به دلیل این که از عهده هزینه های تبلیغاتی برنیامده بودند انصراف دادند.  

شایان ذکر است بر اساس آن چه در فضای مجازی منتشر شده است، اسامی افراد شاخصی 
که به صورت قطعی انصراف خود را از انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه مشهد 

اعالم کردند به این شرح است : فرج ا... شوشتری، کمیل ضرابی، علی ذاکرالحسینی، حسن 
منصوریان، زهرا عنابســتانی، محمدرضا قره خانی، نجمه خدادادی، حسین کامیاب، مجتبی 

عبدخدایی، مجید طهوریان عسگری، مصطفی شریف، احســان عظیمی راد، ابراهیم آموزگار، 
قهرمان رشید، مرتضی کامل نواب. 

*  ترتیب اسامی بر اساس زمان اعالم  انصراف بوده است.

لیست ائتالف جبهه  » اعتدال شرق کشور و جبهه 
متحد مستقلین ایران«

مشــهد و کالت :  مجید اخوان، ســید مجید حســینی، 
حسین قهرمانی، حسین مسلمان، وحید  غفوری  

قوچان، فاروج : هادی شوشتری
درگز: بابک خلیل زاده

تربت جام، تایباد و باخرز : جلیل رحیمی جهان آبادی
نیشابور و فیروزه : علی مروی، احمد قندهاری 

ســبزوار، جغتای، جویــن، خوشــاب و داورزن : علی 
بروغنی، مجید اکبرنیا

کاشمر، خلیل آباد ، بردسکن و کوهسرخ : محمدرضا 
خباز

خــواف و رشــتخوار : امیرتوکلــی  )باتوجه بــه انصراف 
محمود نگهبان سالمی(

تربت حیدریه، مه والت و زاوه : جواد انصاری

لیست »جامعه جوانان متحد اسالمی«

: ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی،  مشــهد 
محمدحســین حســین زاده بحرینــی، مجید حســینی، 

غالمحسین صاحبی، سعید شعرباف تبریزی
نیشــابور و شــهر فیــروزه :  احســان ارکانی، حســین 

سبحانی نیا
سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن : علی اصغر 

عنابستانی
فریمان، ســرخس و بخش های احمد آبــاد و رضویه : 

احسان قاضی زاده هاشمی
تربت جام، تایباد و باخرز : غالمرضا قنبری

درگز : حامد بیهقی
کاشمر، خلیل آباد ، بردسکن و کوهسرخ : محمدرضا 

انبیایی
تربت حیدریه، مه والت و زاوه : محسن زنگنه

 لیست شورای هماهنگی نیروهای حزب 
ا... شرق کشور 

مشهد : 
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

مهدی منصوری بیدکانی
سعید شعرباف تبریزی

نصرا... پژمانفر
محمدحسین حسین زاده بحرینی

 ائتالف کاندیداهای »مستقل« 
مشهد : 

مهدی بازقندی
علیرضا صفری دولو

علی اصغر علی نیا
رضا انطیقه چی
فهیمه رحمانی

لیست ائتالف »ایثارگران شهر خورشید« 

مشهد : 
محمدجواد اورعی غالمی

علی ابراهیمی
سمیه سادات ابراهیمی

مرتضی زواریان 
مجید کریمی عبدل آبادی

لیست شانا 
)شورای ائتالف نیروهای انقالب، اصولگرایان 

خراسان رضوی(
مشهد: 

نصرا... پژمانفر، محمدحسین حسین زاده 
بحرینی، فاطمه رحمانی، سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی، جواد کریمی قدوسی

تربت حیدریه، مه والت و زاوه : 
محسن زنگنه

گناباد و بجستان: 
محمد صفایی دلوئی

و  بردســکن  آبــاد،  خلیــل  کاشــمر، 
کوهسرخ :

جواد نیک بین
درگز: 

حامد بیهقی
قوچان وفاروج : 

مرتضی رحمانی مطلق
فریمان، سرخس و بخش های احمدآباد 

و رضویه :
 احسان قاضی زاده

چناران و بینالود : 
حسین عباس زاده امامی

نیشابور و  فیروزه : 
احسان ارکانی

ســبزوار، جغتــای، جوین، خوشــاب و 
داورزن : 

علی اصغر عنابستانی، بهروز محبی
خواف و رشتخوار: 

اکبر احمدپور
تربت جام، تایباد و باخرز : 

غالمرضا قنبری

کانون دانش آموختگان بسیجی دانشگاه 

مشهد : 
محمدحسین حسین زاده بحرینی

نصرا... پژمانفر
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پای حرف های مردم در تریبون آزاد انتخابات

دعوت نهادها، احزاب و چهره ها از مردم برای حضور پرشور در انتخابات فردا

دوم اسفند، حماسه ای دیگر برای ایران
از ســاعت 8 صبح فردا، شــعب اخذ رای در سراسر 
کشــور پذیرای مردم ایران خواهد بــود، مردمی که 
می آیند تا حماسه ای دیگر بیافرینند و عالوه بر تالش 
برای نقش آفرینی در سرنوشت میهن خود، بار دیگر 
دشمنان این آب و خاک را ناامید کنند. در خراسان 
رضوی  چهار میلیون و 5۰3 هزار و ۶1۰ نفر واجد 
شرایط شرکت در انتخابات هستند. بر اساس اعالم 
رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی، برای استان 
4۰19 شعبه اخذ رای پیش بینی و ثبت شده که از 
این تعداد، 3۰18 شعبه ثابت و 1۰۰1 شعبه سیار 
خواهد بــود. بر اســاس اعالم فرماندار شهرســتان 
مشهد، برای حوزه انتخابیه مشهد و کالت 15۷۰ 

شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است.

دعوت از مردم برای حضور پرشور	 
در آســتانه برگــزاری انتخابات دوم اســفند، برخی 
دستگاه های دولتی و غیردولتی، احزاب و گروه ها، 
مراکز فرهنگی و آموزشــی و برخی شخصیت ها با 
انتشار بیانیه های جداگانه، برای برگزاری انتخاباتی 

گسترده و پرشور از مردم دعوت کردند. 

دعوت شورای شهر مشهد از مردم 	 
شــورای شــهر مشــهد نیز با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد : »با وجود محدودیت های ایجادشــده در ورود 
نامزدهای تمام سالیق سیاسی به رقابت انتخاباتی، 
همچنان اعتبار ایران اسالمی و ساختن کشورمان در 
اولویت امور است، پس بر همه هم میهنان مان از تمام 
گروه ها و دسته ها و اقلیت ها فرض است با حضور در 
پای صندوق رای، از بین نامزدهــای موجود، افراد 
اصلح با شایســتگی های الزم را انتخــاب و به خانه 
ملت روانه کنند تا در مسیر پیشرفت ایران اسالمی 
خلل و توقفی ایجاد نشود«. همچنین شورای ائتالف 
نیروهای انقالب اسالمی استان با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد : »مشــارکت فعال و گســترده شما مردم 
در این انتخابات مایوس کننده دشمن و خنثی ساز 
توطئه های آن است، این نوع مشارکت بصیرانه ،کم 
هزینه ترین و درعین حال موثرترین نوع مشــارکت 
سیاسی شما درسرنوشــت خویش است«. ائتالف 

جبهه اعتدال شرق کشور و جبهه متحد مستقلین 
ایران  نیز بیانیــه ای صــادر و اعالم کــرد : »انتقاد از 
عملکرد شورای محترم نگهبان از رد صالحیت ها، 
محدودیت ها ، تندروی ها و انحصارطلبی ها که جزو 
آسیب های انتخابات محسوب می شود و در نهایت 
به زیان توسعه مردم ساالری و مشارکت حداکثری 
است نباید مردم عزیز را از صندوق های اخذ رای که 
حاصل مجاهدت ها و تالش هــای رهبران بزرگی 
چون امام راحل عظیم الشأن ، مقام معظم رهبری ، 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی، آیت ا... طبسی و سایر 
بزرگان و مراجع دینی به ویژه  شهدای عزیز است دور 
کند... . لکن مشــارکت حداکثری و حضور در پای 
صندوق های اخذ رای در راستای توسعه دموکراسی 
و مردم ساالری و احقاق حقوق و آزادی های مدنی 

مورد تاکید قرار می گیرد«.

مردم نامزد مطلوب را انتخاب کنند، چه 	 
اصولگرا، چه اصالح طلب و چه مستقل

هماهنگــی  شــورای  رئیــس  بــاره،   همیــن  در 
اصالح طلبان خراســان رضوی گفت:  اگر مردم در 
انتخابات مشارکت حداکثری نداشته باشند، کیان 
جمهوری اســالمی و اصل مقوله انتخابات به خطر 
می افتد، مــن از مردم اســتدعا دارم در بخش هایی 
که واقعا نامزد مطلوب خــود را دارند، چه اصولگرا، 
چه اصالح طلب و چه مستقل، انتخاب کنند. همه 
مردم توجه داشته باشــند که نداشتن اقبال جدی، 
سنجیده و حســاب شــده به انتخابات، جمهوری و 
نهاد انتخابات را در کشــور ما مورد خطر جدی قرار 
می دهد. »ناصــر آملی مقدم« در گفت وگو با ایســنا 
تصریح کرد : مردم در انتخاب نامزدهای مطلوب شان 
باید ســه مالک را در نظر بگیرند؛ مالک اول پاکی و 
سالمت اخالقی نماینده اســت، مالک دوم موضع 
سیاســی نماینده بوده و این که با رای خودش تاچه  
اندازه ای در پارلمان تاثیر دارد، مالک سوم تخصص 
است و این که در پارلمان کارآمد باشد. وی افزود : اگر 
این مالک ها مورد توجه مردم قرار گیرد، ما می توانیم 
نمایندگانی را به پارلمان بفرستیم که بیشترین تاثیر 

مثبت را در مجموع داشته باشند.

حرف های جدید را تنها می توان از صندوق های 	 
رای وارد نظام کرد

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری 
نیزگفت: در طول عمر انقالب اسالمی به دشمنان 
نظام ثابت شده تنها راهی که می توان در نظام تغییر 
ایجاد و نظارت مردم را اعمال کرد، صندوق انتخابات 
است و خوشبختانه تمام دولت ها و حاکمیت به این 
موضوع اهمیت می دهنــد و از آرای مــردم صیانت 
می کنند. »جواد رضویان راد« در گفت وگو با ایسنا، 
افزود :  در 41 ســالی که از انقالب می گذرد، مردم 
مشاهده کردند که همه چیز توسط صندوق انتخابات 
تعیین می شود و این موضوع به قدری اهمیت یافته 
که حتی افرادی که به نوعی دنبال تغییر نظام هستند 
نیز در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق رای 
رفته بودند. مردم متوجه شدند که اهمیت انتخابات 
به قــدری باالســت که نظــام بــه رای مــردم احترام 

می گذارد و از آن پاسداری می کند.

مردم باید از حق رای خود استفاده کنند	 
دبیر حزب موتلفه اسالمی خراسان رضوی نیز گفت: 
مردم باید از حق رای خود استفاده کنند، اگر از این 
حق قانونی خود اســتفاده نکنند، دیگران استفاده 
خواهند کرد و افرادی که رای می آورند منتخب بقیه 
خواهند بود و نتیجه عملکرد آن ها دیگر نمی تواند 
مورد اعتراض کســانی که رای ندادنــد قرار بگیرد. 
»حمیدرضا ترقی« در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
این که مردم چگونه باید به فرد مناســب و شایســته 
دست پیدا کنند، گفت: در درجه اول همان طور که 
بارها مقام معظم رهبری و امــام)ره( تاکید کردند، 
افراد باید با بصیرت، تحقیق و بررسی درباره نامزدها 
شناخت پیدا کنند که کدام یک از آن ها ویژگی ها و 
خصوصیات مقام معظم رهبری یعنی انقالبی بودن، 
متدین بودن، شــجاع بودن و کارآمد بودن را دارند. 
وی ادامه داد: اگر خود مردم توانســتند این افراد را 
بشناسند که چه بهتر، اما اگر نتوانستند تحقیق کنند 
یا فرصت تحقیق نداشتند، به پیشنهادها یا لیست 
افرادی که به شناخت و بررســی های آن ها اعتماد 

دارند، مراجعه کنند.

رضا میــرزاده – در هفته منتهی بــه انتخابات دوم 
اسفند، در حاشیه بولوار امامت و در کنار پارک ملت 
مشــهد، تریبونی برقرار شــده که مردم، حرف های 
خود را درباره انتخابات بزنند. بســتری فراهم شده 
که همه، حتی آن ها که به هر دلیلی تمایلی به رای 
دادن و شــرکت در انتخابات ندارنــد، در فضایی باز 
پای تریبون بیایند و دالیل خود را برای این کار بیان 
کنند. در ایــن جمع مردمــی که به همــت تعدادی 
از دانشــجویان شــکل گرفتــه اســت، برخــی افراد 
از دالیــل خود بــرای شــرکت نکــردن در انتخابات 
گفتند. برخی جوانان هم که بیشتر دهه هشتادی 
بودند و سعی می کردند با شــور و حرارت بیشتری 
سخن بگویند، گالیه اصلی شــان بی توجهی و کم 
توجهی مسئوالن به جوانان بود. می گفتند جوانی 
که به دانشگاه می رود، پس از فارغ التحصیلی باید 
به یافتن شغل امیدوار باشد اما مســئوالن برای آن 
تالش نمی کنند. گالیه دیگرشــان محقق نشــدن 
وعده های برخی نامزدهای انتخابات بود که مردم 
را ناامید می کنــد. در مقابل، بســیاری از حاضران 
در این تریبون، با وجود داشــتن گالیه ها و انتقادها 
به عملکرد برخی مســئوالن، از اهمیــت حضور در 
انتخابات و انتخاب گزینه اصلح سخن گفتند. از این 
که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد، 
مگر آن که خود به دنبال تغییر سرنوشت شان باشند. 
از این که اگر در انتخابات حضور پیدا نکنند، حق خود 
برای اظهار نظر در تصمیم گیری های کشور را از بین 
برده اند. می گفتند با وجود سوءاستفاده های برخی 
افراد، برخی دیگر هم پیدا می شوند که واقعا دلسوز 
مملکت باشند و در این راه، از همه چیز خود بگذرند 
و حضور این افراد نیز با شناخت آن ها توسط مردم و 
معرفی به عرصه های کالن تصمیم گیری در کشور 
حاصل می شــود. آن ها وضعیت موجود را ناشی از 
انتخاب نادرست می دانستند و اعتقاد داشتند که 
برای تغییر این وضعیت چاره ای نیست، جز این که 
درست انتخاب کنیم و راهکار آن هم انتخابات است.

رئیس ستاد انتخابات استان پای تریبون آزاد	 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز در 
این تریبون آزاد مردمی حضــور یافت. اما این بار، نه 
به عنوان معاون اســتاندار و رئیس ســتاد انتخابات 
اســتان، بلکه به عنوان یک شــهروند، در ســخنانی 
کوتــاه از حضــور خــود در انتخابات گفت. »حســن 
جعفری« خاطرنشــان کرد: جوانان امــروز و دیروز 
که در این جمع حضور دارنــد، قطعا مباحثی که در 

حوزه مشــارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی 
خودشان داشته باشند، پسندیده است. وی افزود: 
بنده نیز بــه عنــوان یک شــهروند، قطعــا در تعیین 
سرنوشت سیاسی خودم ســهیم خواهم بود. از این 
سهم خود حتما استفاده می کنم و حتما با انتخاب 
اصلحی که مشخصات او را پیگیری می کنم، انتخاب 
خود را انجام می دهم و به نماینــده ای که بتواند در 
وضعیت موجود تغییر ایجاد کند و این وضعیت را رو 

به بهبود ببرد، رای خواهم داد.

حضور چهره ها و مسئوالن در کنار مردم	 
اما جمعی از چهره های فرهنگی، هنری و ورزشی نیز 
در جمع مردم شرکت کننده در این تریبون مردمی 
حضور یافته بودند تا ضمن اعالم آمادگی برای حضور 
در انتخابات، درباره مطالبات خــود از نمایندگانی 
که قرار است به مجلس بروند، سخن بگویند. رئیس 
هیئت هــای ورزشــی والیبال، شــنا، کوهنــوردی، 
انجمن های ورزشــی و همچنین جمعی از اعضای 
هیئت مدیــره انجمــن هنرهای تجســمی اســتان 
خراسان رضوی، از جمله این افراد بودند. »شجاعی« 
عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی خراسان 
رضوی در حاشــیه این تریبون آزاد گفت: کســی که 
وعده هایی به مردم می دهد، باید ببیند می تواند به 
این وعده ها جامه عمل بپوشاند یا نه؟ وی افزود: یک 
نماینده باید توانمند، دلسوز و مومن باشد. با تخریب 
دیگری خود را باال نبرد و جایگاه خود را داشته باشد و 
نماینده واقعی مردمی باشد که به او رای می دهند. 
هنرمندان می تواننــد با دیدگاه هــای هنری خود، 
آرمان ها و دستاوردهای انقالب را ماندگارتر کنند و 
طبیعتا توقعات جامعه هنری نیز در این است که نظر 
خاصی به این قشر وجود داشته باشــد تا بتوانند در 
راستای کاهش تنش ها و فشارهای روحی و روانی 
جامعه، فعالیت کننــد. وی ابراز امیــدواری کرد که 
انتخابات پرشوری برگزار شود و مردم، شکل دیگری 

از اتحــاد ملی را بــه نمایش بگذارند. »جبــار قوچان 
نژاد« رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی نیز ضمن 
دعوت از جامعه ورزشــی برای حضــور در انتخابات 
گفت: قطعا حضور یک نماینده قوی می تواند در حوزه 
ورزش و توجه به نیازهای ورزشی استان، بسیار موثر 
باشد. »محسن قهرمانی« رئیس هیئت انجمن های 
ورزشی خراسان رضوی و پیش کسوت داوری فوتبال 
نیز گفت: اعتقاد من این است که مردم صرفا برای رفع 
تکلیف نباید در انتخابات شرکت کنند. باید درباره 
فردی که می خواهند به او رای بدهند، تحقیق کنند 
و ببینند آیا اگــر رای بیاورد، مــی تواند در جهت نفع 
عمومی مردم فعالیت کند یا نه. وی افزود: متاسفانه 
وضعیت برخی افراد از این سمت میز تا سمت دیگر 
آن، تفــاوت زیــادی دارد. در انتخابات وعــده هایی 
می دهند و پس از انتخابات، آن را به فراموشــی می 
سپارند. از مردم فهیم مشهد و به خصوص رای اولی 
ها که احساســی تر با موضوع انتخابات برخورد می 
کنند، می خواهم که درباره انتخاب خود، بیشتر تامل 
و دقت کنند. زیرا هر اتفاقی که برای ما می افتد، خوب 
یا بد، در نتیجه انتخاب های درســت یا غلطی است 
که خود ما داشته ایم. »محمدرضا محمدی« معاون 
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی نیز که در این جمع حضور یافته بود 
گفت: جامعه هنری استان در این انتخابات حضور 
می یابند و نماینده اصلح خود را انتخاب خواهند کرد. 
وی افزود: به عنوان نماینده جامعه هنری استان می 
گویم که هنرمندان ما دغدغه های اقتصادی فراوانی 
دارند، نماینده ای که قرار است به نمایندگی از ما بر 
صندلی سبز بهارستان تکیه بزند، باید از جامعه هنری 
حمایت کند. جامعه هنری ما از دو مشکل بزرگ بیمه 
و کمبود اشــتغال در حوزه های هنری رنج می برد و 
این موضوع، توجه مسئوالن به حوزه اقتصاد هنر را 
می طلبد و الزم است که نمایندگان ما، این دغدغه 

های جامعه هنری را برطرف کنند.



انتخابات، خنثی کننده ی بسیاری از نیّت های شومی است که آمریکایی ها در ذهن دارند،  
این انتخابات، بدل فّن مکر و کید دشمنان ایران است.

انتخابــات یــک جهــاد عمومــی اســت؛ 
انتخابــات مایــه ی تقویــت کشــور اســت؛ 
انتخابات مایه ی آبروی نظام اسالمی است. 
می بینید تبلیغات آمریکایی ها را که چطور 
میخواهند بین نظام اســالمی و بین مردم 
فاصلــه بیندازنــد؟ زیــاد هــم کار می کننــد، 
دائــم مشــغول کارنــد، بــه قــول خودشــان 
اتاق فکر- تشــکیل می دهند، می نشینند، 
فکر می کنند، برنامه ریزی می کنند؛ چند دَه 
نفــر، چند صد نفر در بخش های مختلف، 
مسئول کار ایران و بحث افکار عمومی ایران 
هســتند که می نشــینند فّعالیّت می کنند. 
هدف فّعالیّت این اســت کــه جوان ایرانی 
را از نظام اســالمی جدا کنند؛ امّا به نتیجه 
نمی ر سند. می بینید در بیست ودوّم بهمن 
چــه اتّفاق می افتد، در بزرگداشــت شــهید 
عزیزمان ســلیمانی چه اتّفــاق می افتد! در 
انتخابات، همیــن اتّفاق باید بیفتد؛ یعنی 
ببینند دشمنان که با وجود اصرار آنها برای 
اینکــه مــردم را از نظام جدا کننــد، مردم به 
انتخابــات اقبــال می کننــد؛ که ایــن اقبال، 

آبروی نظام اسالمی است.
چشم دوستان و دشمنان هم دوخته ی 
بــه اینجا اســت؛ بــه این هم توّجه داشــته 
باشــید. دشــمنان می خواهنــد بداننــد کــه 
حــاال بعــد از این همه تــالش و تبلیغات و 
مشــکالت اقتصادی ای که در کشــور وجود 
دارد و بدعهدی ای که غربی ها و اروپایی ها با 
ما کردند و فشارهایی که - به قول خودشان 
فشــار حدّاکثــری - آمریکایی هــا دارنــد وارد 
میکننــد، باالخــره نتیجــه اش در مــردم  چه 
شده؟ دشمن دارد نگاه می کند و می خواهد 
این را ببیند. دوستان ما هم در اطراف دنیا با 
نگرانی نگاه میکنند تا ببینند چه خواهد شد. 
البتّه هر وقت پیغامی به یک مجموعه ای از 
دوستانمان میدهیم، همیشه بنده میگویم 
هیچ نگــران نباشــید، از ملّت ایــران نگران 
نباشــید؛ ملّــت ایــران می داند چــه  کار دارد 
میکند، بلد است چه  کار بکند و دارد می کند 

کار خودش را.
از  بســیاری  خنثی کننــده ی  انتخابــات، 
نیّت های شــومی است که آمریکایی ها در 
ذهــن دارنــد، صهیونیســت ها در دل دارند 
علیه کشور؛ انتخابات این نیّت های شوم را 
خنثی می کند. این انتخابات، بدل فّن مکر و 

کید دشمنان ایران است.
یکــی از مصادیــق قــوی شــدن همیــن 
اســت که یک مجلس قوی داشته باشیم؛ 
مجلسی که در مقابل توطئه های دشمن، 

بــا وضــع قوانین الزم، بــا هدایت دولتها به 
ســمت مطلوب، بتواند کشــور را مصونیّت 
ببخشد؛ یک مجلس قوی این جوری است. 
خب هرچه حضور مــردم در پای صندوقها 
بیشــتر باشــد، مجلس قوی تر است. البتّه 
این یک رکنش اســت، رکــن دوّمش را هم 
عــرض خواهم کرد. یک رکن قوّت مجلس 
همیــن اســت کــه کســان زیــادی، جمــع 
بیشتری به مجلس رأی بدهند. آن مجلسی 
که با آراء اکثریّت قاطع مردم به وجود آمده، 

مجلس قوی و معتبری خواهد بود.
بــا مالحظــه ی همــه ی جوانــب، امــروز 
حضــور در انتخابات و شــرکت در رأی دادن 
یک حکم شرعی است؛ صرفاً یک وظیفه ی 
ملّــی و انقالبــی نیســت؛ وظیفه ی شــرعی 
اســت؛ در عیــن حال یک جشــن ملّی هم 
هســت، در عیــن حال یک حــّق مدنی هم 
هست. مردم حق دارند در سرنوشت کشور 
دخالت کنند؛ این ]سبِب[ استنقاذِ حّق خودِ 
آحادِ مردم است که شرکت کنند. بنابر این، 
هم از لحاظ شــرعی، هــم از لحاظ جنبه ی 
ملّــی، هــم از لحــاظ احقــاق حــّق مدنــی، 

انتخابات یک برجستگی ویژه ای دارد.
بخش دیگر مســئله، مســئله ی چگونه 
انتخــاب کــردن اســت: چه جــوری انتخاب 

کنیم، چه کسی را انتخاب کنیم ...
یــک ترکیــب متناســبی در مجلــس باید 
وجود داشته باشد بین جوانان و بین افراد 
باتجربــه؛ ایــن الزم اســت. بنــده همیشــه 
روی جــوان هــا تکیه می کنم، امّا معنایش 
این نیســت کــه از آدم های مجــرّب و دانا و 
راه بلد، انسان چشم بپوشد. جوانها در واقع 
کنش گر اصلی، پیشران و حرکت دهنده ی 
بــه جلو هســتند؛ وجودشــان بنابر این الزم 
اســت؛ هــم در دســتگاه های دولتــی الزم 
اســت، هــم در دســتگاه های قانون گذاری 
الزم است، ]هم[ در بخشهای مختلف الزم 
است. این جوانگرایی ای که ما گفتیم، یک 
ضرورت قطعی کشور است؛ امّا به معنای 
این نیســت که آدمهای مجرّب، کارکشته، 
راه بلــد، کاربلــد از دُور خــارج بشــوند؛ نــه، 

ترکیب این دو یک ترکیب مطلوبی است.
انتخابات مجلس بســیار مهم است، 
امّــا انتخابات خبرگان هم بســیار مهم 
اســت که ما در کنار ایــن، داریم و در 
تعدادی از شــهرها انتخابــات خبرگان 
هســت؛ آن هم نباید به حاشــیه برود. 
کاری که بر عهده ی خبرگان ملّت هست 

یک کار بسیار مهمّی است.

رهبر حکیم انقالب:

حضور در انتخابات، واجب شرعی است
امروز حضور در انتخابات و شرکت در رأی دادن یک حکم شرعی است

راه اینجاست

 باید به اصلح 
رای بدهیم!

آیت الله مصباح یزدی

کاندیدای نمایندگی 
مجلس خبرگان

- باید بنای مان بر این باشــد که افراد )اصلح( 
یعنــی  ســهم خواهی  مســأله ی  بشناســیم.  را 
دنیاطلبــی! ســهم خواهی چیســت؟ یعنــی اگر 
می دانــم فــردی از یک گروه دیگر اصلح اســت 
]بــه او ر أی ندهم بلکه بــه هم گروهی خود رأی 
بدهم. اما[ چرا اصلح را انتخاب نکنم؟! فردا اگر 

به او رأی ندهم چه حجتی پیش خدا دارم؟! 
- من باید به اصلح رأی بدهم. اگر ائتالف برای 
این باشــد که بنشــینند واقعا در بین خودشان 
اصلح ها را انتخاب کنند. ...  اگر بنا بر این است 

أهالً و سهالً.
- در انتخاباتی مانند انتخابات مجلس، سخن 
یک مرجع تقلید از آن جهت که مرجع است، 
در تشخیص اصلح حجیت ندارد، مگر این که 
نسبت به آن فرد شناخت کاملی داشته باشد، 
کــه در ایــن صــورت حجیــت شــناخت و رأی او 

ربطی به مقام مرجعیت و فقاهت او ندارد.
- هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه اگــر بنــده 
تشــخیص دادم یکی اصلح اســت، باید حتما 
زمینه رأی آوری هم داشــته باشــد، چرا که اگر 
چنین شــرطی وجــود داشــت، ســلمان و ابوذر 
نیز نباید از امیرالمؤمنین علیه السالم پشتیبانی 

می کردند چون رأی نداشت!
-  گاهی باید فرد اصلح - ولو رأی آوری نداشته 
باشــد - مطرح شــود تا حد اقل مشخص شود 
هنــوز بیــن مــردم اعتقــاد و ایمــان بــه اســالم و 

انقالب اسالمی وجود دارد.
- ایــن کــه چنــد نفــر در مجلســی خصوصــی 
تصمیم بگیرند و بعد بگویند هر کس مخالفت 
کند، وحدت شکنی کرده است، نه روشی دینی 
اســت و نــه عقالئــی، بلکــه نوعــی فریــب کاری 

است.

دالیلــی کــه فکــر مــی کنیــد حضــور شــما در 
مجلس می تواند موثر باشد را به اختصار شرح 

دهید؟
- تفکر نقاد و تحلیلی نسبت به مسائل کالن 

حوزه سیاستگذاری
- تجربه بیست ساله حضور در مسائل کالن 

حوزه شهری/علم و فناوری/فرهنگی 
- تجربه گفتمان سازی رسانه ای برای پیشبرد 

اهداف قانونی و عدالتخواهی  
- آشــنایی نســبی بــا مهم تریــن فرصت هــای 

مردم نهاد تولید محصوالت اسالمی-ایرانی 
- آشــنایی قابل قبول با مهم ترین تهدیدات و 

فرصت های کالن شهر مشهد

قوانیــن اصلی کــه در صورت ورود به مجلس 
تصویب آن ها را پیگیری می کنید چیست ؟

نماینــدگان  آرا  شــفافیت  جامــع  نظــام   .1
مجلس / نهادهای نظارتی

2. طــرح ایجــاد کمیســیون مســتقل فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات به عنــوان متولی اصلی 

حوزه نرم افزار و سخت افزار
نهادهــای  عملکــردی  شــفافیت  طــرح   .3
)ســتاد  نیمــه عمومــی  و  اقتصــادی عمومــی 
اجرایــی/ بنیــاد مســتضعفان / آســتان قدس/

شهرداری ها و ...(
4. طرح نظام جامع پیوســت فرهنگی برای 

کالن پروژه های مقیاس ملی/محلی 
)البتــه چندیــن طــرح  دیگــر هــم وجــود دارد 
کــه حداکثــر همــکاری بــرای پیگیــری آنهــا را 
خواهــم نمــود از جملــه: طرح هــای مرتبــط بــا 
ایجاد قوانین ضد تعارض منافع/شفاف سازی 
هزینــه - عملکرد نهادهــای دولتی / طرح های 
حمایتی از تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی 
- اقتصــادی مــردم نهاد/پیاده ســازی عملیاتــی 
مــورد  در  ویــژه  بــه  اساســی  قانــون  اصــل 8 
سازمان های مردم نهاد آمر به معروف و ناهی 

از منکر(

وضعیــت  بهبــود  راهکارهــای  مهمتریــن 
اقتصادی کشور و طرح هایی که در این زمینه 
قابلیــت طــرح در مجلــس را دارند از نظر شــما 

چیست؟
1. کاهش محسوس و هدفمند موانع ایجاد 
و توســعه کســب و کار در واحدهــای تولیــدی 

متوسط و کوچک مقیاس 
2. تمرکــز بــر مکانیزم هــای عملیاتــی اخــذ 
درآمدهای مالیاتی از اصناف و اقشــار همیشه 

گریزان!
3.تکمیل و راه اندازی پایگاه داده به روزشونده 
شناســایی و دســته بندی دهک هــای درآمــدی 
کشــور بــر مبنای تقاطــع پایگاه هــای موجود به 
منظــور طراحــی روش هــای حمایتــی مطمئــن 

الکترونیک از دهک های اول تا چهارم. 
4. تمرکــز بــر راهکارهای موجــود برای تامین 
مســکن انبــوه همچــون مســکن مهــر و موانع 

پیش روی تامین بیمه همگانی
5. انضبــاط مالــی دولــت به ویــژه در واریــز 
درآمدها به خزانه و نظارت شفاف بر روند تولید 

و توزیع بودجه در کشور   

ســه مســئله مهم مرتبط با شــهر مشــهد که 
در مجلــس قابلیــت پیگیــری دارد را به ترتیب 

اهمیت از منظر خود بیان کنید؟
- تعییــن تکلیــف پــروژه بافــت اطــراف حــرم 

مشهد
- مقابلــه بــا زمین خــواری و کــوه خواری هــای 

برخی نهادها
- بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری 

غیر مجاز در مشهد 
- برخــورد و نظــارت بر مصادیق متعدد تضاد 
منافــع و فســادهای سیســتمی در مدیریــت 

شهری مشهد

از نظر شما مهم ترین موضوعاتی که مجلس 
آینده می بایست در موردش تحقیق و تفحص 

انجام دهد چیست؟
آنهایــی کــه بنــده بــه جــد پیگیــر آن خواهــم 
بــود، تحقیق و تفحص از پرونده بافت اطراف 
حرم مشهد/قم/شــیراز خواهــد بود. تحقیق و 
تفحص از وضعیت انحصار در زیرساخت  های 
اینترنــت و شــبکه ملــی اطالعــات خواهــد بود 
و تحقیــق و تفحــص از عملکــرد ســازمان های 
نظارتــی اصلــی کشــور در قبــال قوانیــن ابــالغ 
اجــرا  به درســتی  متاســفانه  کــه  مهــم  شــده 
نمی شــوند. البتــه بدیهی اســت کــه از تمامی 
تحقیق و تفحص های موردی که بتواند مراکز 
مهــم ایجــاد رانت و تضاد منافــع را مورد توجه 

قرار دهد استقبال خواهم کرد. 

دالیلــی کــه فکــر مــی کنیــد حضــور شــما در 
مجلس می تواند موثر باشد را به اختصار شرح 

دهید؟
- بعد علمی- نظارتی: به  این سبب که بنده 
در یکــی از ســه کمیســیون برنامــه و بودجــه، 
اقتصــاد یا انــرژی حضور خواهــم یافت و توجه 
بــه ایــن مهم کــه وظیفه ذاتی مجلــس در کنار 
قانون گذاری نظارت است لذا حضور این حقیر 
بــه عنــوان متخصص اقتصاد و بــه طور خاصه 
اقتصاد نفت می تواند در ضمن نظارت کار آمد 
و علمی بر وزارت خانه های نفت و اقتصاد باعث 
تصویب یا تصحیح برخی قوانین آتی یا موجود 
گردد. توام با اینکه در حوزه مشــهد و کالت با 
موضوعی مواجهیم با عنوان »فضیلت فراموش 
شــده ای با نام عدالت در تقســیم بودجه«. که 
بودجه تصویب شده در شان نام مشهد مقدس 
نیست و با عنایت به اینکه نظارت پدیده ی دو 
بعــدی اســت و بعــد دیگــر آن عــالوه بــر علــم، 
شــجاعت اســت این حقیر شــجاعت برخورد و 
مقاومــت قاطعانه را دربرخــورد انقالبی و بدون 

اغماض با فساد در خود می بینم.
  ب: بعــد اجتماعــی: عالوه بــر قانون گذاری و 
نظــارت بحث پیگیری قوانین معوق بخصوص 
در حوزه هــای مرتبــط بــا فقر، بیــکاری و تورم  و 
مطبوعات و... می تواند از عوامل مشوق حضور 

اینجانب در مجلس باشد. 
ج: بعد ورزشی:  حقیر سال ها در ورزش های 
مختلــف ماننــد ورزش هــای رزمی یــا والیبال یا 
عضــو هیئــت رییســه بــوده ام یــا عضــو  هیئت 
مدیــره، االن تیــم والیبال ما )پیام خراســان( به 
ســبب مشــکالت مالی در فشــار وزارت ورزش 
اســت و مســئولین چون ورزشــی نیستند درک 

نمی کنند.

قوانیــن اصلی کــه در صورت ورود به مجلس 
تصویب آن ها را پیگیری می کنید چیست ؟

1. تصویــب قانون تبدیــل وضعیت نیروهای 
قراردادی، شرکتی، پیمانی به رسمی قطعی

2. تصحیح و پیگیری بندهای مغفول قانون 
مطبوعات برای  دســتیابی به شــفافیت جهت 
گســترش نهادهای کنترل عمومی در راســتای 

گام دوم انقالب
3.  بحــث  عدالــت و شــفافیت در قوانیــن 

مالیاتی

مســکن  بحــث  تکمیــل  و  تصحیــح   .4
کم درآمدهــا بــا مدیریت کارآمد کــه به عاقبت 

طرح مسکن مهر دچار نشود
5. اصــل 44 قانــون اساســی جهــت  کاهش 
و  اصــل  ایــن  بــا  منطبــق  دولتــی   مالکیــت 
راســتای  در  خصوصی ســازی  سیاســت های 
گســترش عدالــت موضــوع مبارزه با فســاد که 
یکــی از بندهــای مهــم این اصل می باشــد و از 

نگاه نمایندگان مغفول مانده است.
 

وضعیــت  بهبــود  راهکارهــای  مهمتریــن 
اقتصادی کشور و طرح هایی که در این زمینه 
قابلیــت طــرح در مجلــس را دارند از نظر شــما 

چیست؟
بســیج فعــاالن اقتصــادی بــرای شناســایی و 

حذف قوانین و مقررات موازی
لغو هرگونه انحصار در فضای کسب و کار که 

رقابت اقتصادی را مختل کرده است.

ســه مســئله مهم مرتبط با شــهر مشــهد که 
در مجلــس قابلیــت پیگیــری دارد را به ترتیب 

اهمیت از منظر خود بیان کنید؟
به ســبب غبــار سیاســی برخواســته از جدال 
های نعمتی حیدری مشهد آزمایشگاه مدیریت 
ایران شده است! هر کسی مدیریت بلد نیست 
 اینجــا مدیــر می شــود بعــد به تهــران مــی رود!
یکــی از شــاخص های نظارت عالمانــه برخورد 
جدی با وزارت خانه های موجود جهت بازتولید 
مدیران قدکوتاه )مدیرانی که قدشان از سقف 
سازمانی کوچک تر است و با روابط غیرمنطقی 
بــه مدیریــت رســیده اند( و تحمیــل به مشــهد 

مقدس است.
حاشــیه نشــینی و بافت فرســوده و بیکاری و 
قس علیهدا مشــکالتی هســتند که بــا نظارت 
جدی و مستمر و با پیگیری مجدانه و انقالبی 

قابل بهبودند.

از نظر شــما مهتریــن موضوعاتی که مجلس 
آینده می بایست در موردش تحقیق و تفحص 

انجام دهد چیست؟
نهادهــا  اقتصــادی،  مجموعه هــای  کلیــه 
خودروســازی،  گمــرکات،  ســازمان ها،  و 
کاال قاچــاق  بــا  مبــارزه  متولــی   ســازمان های 

و بیش از 22 میلیارد دالر ارز جهانگیری!

خبرگان

شاخص

جوان

مجرب

جنگ 
با  فساد

مجلس باید یک ترکیب 
متناسبی از جوانان 
و افراد مجرب، دانا 
و راه بلد باشد. 

جوان گرایی 
یک ضرورت قطعی 
برای کشور است  
و کنش گر اصلی 
و پیشران حرکت رو به 
جلو جوانان هستند.

رهبر حکیم انقالب
1398/11/29

فهرست انتخاباتی شورای هماهنگی 
نیروهای حزب هللا شرق کشور )در حوزه انتخابیه مشهد و کالت(

شجاعطرفدار عدالتوفادار به اسالم

دارای قدرت 
ایستادگی و 

اعتماد به نفس

کارآمد پُرانگیزه با ایمان

چشم و دِل
حریص به مال 

دنیا نداشتن

احساس و اظهار 
ضعف  نداشتن 
مقابل دشمن

وسیله قرارندادن 
نمایندگی برای 
رسیدن به مال 

و امکانات

انقالبی و وفادار 
به انقالب

سر سخت
در مقابل دشمن

دارای 
روحیه جهادی

وفادار به کشور

نصرهللا 
پژمان فر

محمد حسین 
حسین زاده بحرینی

سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی

نماینده فعلی و عضو هیات رئيسه مجلس  | دکترای 
تخصصی گوش و حلق و بینی | حضور در جبهه های 

حق علیه باطل از 15 سالگی و جانباز 25 درصد | 
دارای تخصص و روشن بینی در حوزه های  اقتصادی و 
سیاسی | ارایه بیش از ده ها طرح اقتصادی  در حوزه 

مبارزه با فساد

نماینده فعلی مجلس، دارای سابقه روشن و پربار در 
ارتباط با اصناف و اقشار مردم و نیز تدوین طرح ها و 
قوانین فرهنگی، کمک به شفافیت بودجه در بخش 

فرهنگ، تبیین و نقد منصفانه و شجاعانه توافق 
هسته ای، FATF و ...

نماینده فعلی مجلس، 
اقتصاددان، دارای سابقه تخصصی و پیگیرانه در 
تدوین طرح ها و قوانین مهم اقتصادی کشور از 

جمله در حوزه بانکداری، اصالح نظام مالیاتی و ...

98144464/م

حجت االسالم  دکترحجت االسالم والمسلمین دکتر

مهدی 
منصوری  بیدکانی

سعید
شعرباف تبریزی

مدرس اقتصاد دانشگاه  مشهد با تحصیالت 
در مقطع دکترای اقتصاد،  عضو دیده بان 

شفافیت و عدالت جمهوری اسالمی 
در مبارزه با فساد اقتصادی، متخصص 

در امر نگارش علمی بودجه و آینده پژوهی 
اقتصادی با تاکید بر اقتصاد بدون ربا

عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا 
علیه السالم، کالن نگری در فهم مسایل 

ملی بر اساس اندیشه انقالبی، شجاعت 
در برخورد با مفاسد،  سابقه فعالیت موثر 

عدالتخواهانه  و  فسادستیزانه،  برخورداری 
از دانش و رویکرد  تخصصی

دکتر دکتر

بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی | 1398/11/29
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هم کالم با همسر شهید مدافع حرم محمدحسین بشیری که در کنار شهیدان جهانی و هریری آسمانی شد

می گوید ای کاش بابا بود...

آن روزهای آخر      
از نیره ســادات بلوری، همسر شــهید بشیری 
دربــاره حــال و هــوای محمدحســین قبــل از 
آخرین اعزام می پرســم. می گوید: ماه محرم 
بود و محمدحســین بــرای ســومین نوبت بود 
که قرار شــد اعــزام شــود. خاطرم هســت دو، 
ســه شــب آخر را در اواخر شــب به گلزار شهدا 
می رفت و مــی گفت زود بر می گــردم. حال و 
هوایش کال متفاوت شده بود و کمتر حرف می 
زد. دوست و رفیقش شهیدمحمدرضا الوانی 
دو ماه قبل ازآن در ســوریه به شــهادت رسیده 
بود. می دانم که آن شب ها در گلزار شهدا سر 
مزار شــهیدالوانی بیتوته و با این شــهید نجوا 
می کرد. بعدها هم از دوســتان محمدحسین 
شنیدم که آن شب ها چند نوبتی را هم در کنار 
مــزار شــهیدالوانی دور هم جمع می شــدند و 
هیئت و روضه خوانی برپا می کردند. همچنین 
روزهای آخر هم با پســرم علیرضا که آن موقع 
هشت ساله بود، بیشتر وقت می گذراند. با هم 
پارک و این طرف و آن طرف می رفتند. علیرضا 
برایم تعریف می کرد که در یکی از همین بیرون 
رفتن ها، »بابا به من گفــت: علیرضا اگر تو من 
را دوســت داری پس چرا برایــم دعا نمی کنی 
که من به آرزویم برسم.« محمدحسین ساعت 

4صبح باید می رفت و من به علیرضا گفته بودم 
که برای خداحافظی با بابا بیــدارت می کنم. 
آن نیمه شــب وقتی به ســراغ علیرضا رفتم، او 
برخالف همیشــه خیلی زود و راحت از خواب 
بیدار شــد و حتــی قــرآن و آب آورد کــه پدرش 
را بدرقه کنــد. تماشــای این حــاالت علیرضا 
برایم خیلی عجیب بود و ناخودآگاه دلم تکانی 
خورد که نکند محمدحســین قرار است دیگر 
برنگردد. در همین حال و هوا بودم که احساس 
کردم خداحافظی محمدحسین با دفعات قبل 
خیلی متفاوت اســت. حال محمدحسین هم 
طور دیگری بود و انگار خودش هم می دانست 

که شاید دیگر بر نمی گردد. 

آن 22 روز...      
از روز اول آبان که اعزام شد، تمام این 22روز 
من حال و روز خوبی نداشــتم. بیشــتر روزها 
حالم از نظر روحی مناســب نبود، به حدی که 
چند نوبت به پزشک مراجعه کردم. نمی دانم 
چه شــده بود که آن روزهــا مضطــرب و ناآرام 
بودم. روز بیست و سوم آبان یعنی یک روز پس 
از شهادت آقامحمدحسین در مسیر بازگشت 
از درمانگاه بودیم که برادرم پس از کلی مقدمه 
چینی گفت »محمدحســین« مجروح شــده. 

نمی دانم چرا این را که محمدحسین مجروح 
شده باشد، نمی توانســتم باور کنم. از طرفی 
می دانستم که معموال خبر شهادت را ابتدا با 
خبر مجروحیت اعالم می کنند. لذا همان جا 
یقین کردم که محمدحسین شهید شده است 

و دیگر بر نمی گردد. 

دلتنگی ها بیشتر می شود      
 روایت دلتنگی، ادامه صحبت ها و پرسش من 
از خانم »بلوری« است. می گوید: انگار هر چه 
زمان می گــذرد، دلتنگی های مــن و علیرضا 
برای او بیشتر می شــود. در لحظات دلتنگی 
گاهــی رو به روی عکســش مــی نشــینم و با او 
حرف می زنم، گاهی هم با علیرضا سر مزارش 
مــی رویــم. چند وقــت قبــل علیرضا کــه حاال 
کالس پنجم است، کارنامه اش را گرفته بود، 
وقتی به خانه آمد گفت: »مامــان! بعضی بچه 
ها باباهاشون اومده بودند کارنامه پسراشون 
رو گرفتند، ای کاش بابای من هم بود می اومد 
کارنامه من رو می گرفت ...« یا گاهی موقعیت 
دیگری پیش مــی آید که علیرضــا جای خالی 
پدرش را کامال احســاس می کند، مثال برای 
مهمانی رفتن ها خصوصا در روزهای تعطیل 
جای خالی او خیلی احساس می شود. علیرضا 

خیلی به هیئت رفتن عالقه دارد، گاهی به من 
می گوید ای کاش بابا هم بود و با هم به هیئت 
می رفتیم.با این همه، واقعا امیدوارم علیرضا و 
تمام فرزندان شهدا برای همیشه به این افتخار 
کنند که آن ها پدران شان را برای اسالم و عزت 
و اقتدار این مردم و سرزمین از دست داده اند. 
من در تمام آن 12سالی که با آقامحمدحسین 
زندگی کردم به ویژه در سال های اخیر سعی 
نکردم در مســیر موقعیــت ها و عالقــه هایش 
مانعی ایجاد کنم. برای همین هم خوشــحال 
هستم که او به آرزویی که دوست داشت رسید، 
اگرچه ممکن است برای ما سخت باشد اما او 

الیق »شهادت« بود و به آن هم رسید. 

پس از سردار سلیمانی      
از خانم بلوری درباره شــهادت حاج قاسم هم 
می پرسم. بدون این که مکث کند، می گوید: 
پس از شهادت ایشــان انگار تنها شدن پس از 
شــهادت محمدحســین دوباره برای ما تکرار 
شــد. چند روز بغــض در گلو داشــتیم و گویی 
یکی از پشــتوانه های محکم مان را از دســت 
داده بودیم. اگرچه شهدا همیشه هستند و ما 
تنها نمی شویم اما از دست دادن آن ها در عالم 

ظاهر هم بسیار سخت است...

روایت خاطرات فرزند شهید محرابی از 
سردار سلیمانی در جمع بانوان بسیجی

زینــب محرابی فرزنــد شــهید مدافع حرم حســین 
محرابــی همزمــان بــا چهلمیــن روز عروج ســپهبد 
شهید حاج قاســم ســلیمانی در گردهمایی بانوان 
بســیجی منطقه طالب بــه ذکر خاطــره از دیــدار با 
شــهید ســلیمانی پرداخــت.در ایــن مراســم  که با 
همکاری  پایگاه شــهید بنــت الهدی صــدر و وهاب 
رجایی مســجد موســی بن جعفر)ع(، کانون شهید 
برزگر و حوزه مقاومت بســیج 4 ریحانه النبی ســپاه 
ناحیه مقداد برگزار شد ، خانواده شهدا، ایثارگران 
و شــهدای مدافع حــرم حضــور داشــتند.  این خبر 
حاکی است، سردار یوســفعلی زاده مدیر کل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سخنرانی 
کرد و جانبار مدافع حرم ســید احمد حیدری  نیز به 
بیان خاطره پرداخت. در این مراسم همچنین  زینب 
محرابی فرزند شــهید مدافع حرم حســین محرابی 
به بیان خاطره خود از شــهید حاج قاســم سلیمانی 
پرداخت که البته خاطرات وی پیش از این در روزنامه 

خراسان منتشر شده است. 

غفوریان-حاال ســه سال و ســه ماه از آن روزی 

می گذرد که ســه مدافع حرم محمدحســین 

بشــیری، جــواد جهانی و حســین هریــری از 

شــهرک بنیامین در منطقه حلب سوریه مهمان 

آسمان شدند. آن ها برای پاک سازی خانه مسکونی 

یکی از اهالی شــهرک که توســط تکفیری هــا آلوده به 

مین شــده بود، وارد خانه شــدند. بــا انفجار تلــه متصل به 

مین، حسین هریری در همان صحنه و محمدحسین بشیری و 

جواد جهانی حدود کمتر از یک ساعت پس از آن در بیمارستان 

حلب به شهادت می رسند. مداح اهل بیت حاج احمد واعظی 

که روز قبل و صبح آن روز را با این شهدا سپری کرده، از اولین 

کسانی است که به همراه تعداد دیگری از رزمندگان خودش را 

به معراج شهدا می رساند و در جوار پیکر این شهیدان زیارت 

عاشــورا می خواند و روضــه خوانی مــی کند. خاطــرات حاج 

احمد واعظی از این صحنه ها و هم نفســی هایش با این شهدا 

شنیدنی و خواندنی است که ان شاءا... در نوبتی مفصل به آن 

خواهیم پرداخت. امروز اما در یادبود این سه شهید، به سراغ 

همسر شهیدمدافع حرم محمدحســین بشیری از مسئوالن 

واحدهای تخریب در سوریه رفتیم. شهید بشیری اهل همدان 

و 35ساله بود که در سومین اعزامش به سوریه در 22آبان 95 

به آرزویش رسید. 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

علیرضا فرزند شهید بشیری



بریده کتاب

انســان، خــود را محــور جهــان 
می پندارد، امــا در برابر دنیای 
به این بزرگی که بدون حضور 
او نیــز همچنــان می چرخد، 
خیلــی کوچــک اســت و این 
حقیقــت، برایــش ننــگ آور 
است و از سر ناامیدی، سعی 

می کند همه را تحت فرمان خود دربیاورد.
بازگشت شازده کوچولو
نویسنده: ژان پیر داوید
 مترجم: آذر محمودی

دیالوگ ماندگار

آقای کیتینگ:»دم را غنیمت شمار، غنچه  های 
گل ســرخ را کنون که می توانی برچین.« چرا 

شاعر از این عبارت استفاده کرده؟
دانش آموز:»شاید خیلی عجله داشته.«

آقای کیتینگ:»نــه نه نه، بــه این دلیــل که ما 
خوراک کرم ها هســتیم بچه ها. چون چه باور 
داشته باشیم، چه نداشته  باشیم، تک تک ما در 
این اتاق، روزی از نفس کشیدن بازمی ایستیم، 

جسم مون سرد خواهد شد و خواهیم مرد.«
انجمن شاعران مرده - کارگردان: پیتر ویر

ضرب المثل خارجی
   آفریقایی: یک ســاعت بامداد، بهتر از دو 

ساعت شب است.
   فرانســوی: ازدواج، زودش اشــتباهی 

بزرگ و دیرش، اشتباه بزرگ تری است.
   اسپانیایی: اگر می خواهی زیاد عمر کنی 

در جوانی، پیر شو.

دیکشنری

Betray
لو دادن، نشان دادن، فاش کردن

Nick's   awkward   motions   betrayed   
his   nervousness.

حرکات دست و پا چلفتی نیک، آشفتگی اش 
را نشان می داد.

The   child's   eyes   betrayed   his   fear   
of   the   fierce   dog.
چشمان کودک، ترس او از سگ وحشی را لو داد.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیات 18 و 19 سوره غافر می خوانیم:

َو َأْنِذْرُهْم َیْوَم اْلِزَفــِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدی اْلَحناِجِر 
اِلِمیــَن ِمْن َحِمیٍم َو ال َشــِفیٍع  كاِظِمیَن مــا ِللَظّ
ُدوُر. ْعُیِن َو ما ُتْخِفي الُصّ ُیطاُع. َیْعَلُم خاِئَنَة اْلَ

)ای پیامبر!( مــردم را از روز نزدیك)قیامت( 
هشــدار ده، آن گاه كــه)از شــّدت وحشــت( 
جان ها بــه گلوگاه رســد، در حالی كــه اندوه 
خویــش فرومی برنــد، )در آن روز( بــرای 
ســتمكاران هیــچ دوســت دلســوز و هیــچ 
شــفاعت گری كــه ســخنش پذیرفته باشــد، 
وجود ندارد. خداوند از خیانت چشم ها و آن 

چه دل ها مخفی می كنند، آگاه است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیات می گوید:

   مرگ و قیامت نزدیك اســت، خود را آماده 

كنیم.
   مجرم در قیامــت، نه می میــرد و نه راحت 

می شود.
   در قیامت، وجود مجرمان مملو از حسرت 

و اندوه است، ولی نمی توانند اظهار كنند.
   مجــرم در قیامــت تنهاســت. )نه دوســت 

صمیمی دارد و نه واسطه  صاحب نفوذ(.
   ارزش ها بر اساس انگیزه هاست. یك نگاه 
با انگیزه های متفاوت، می تواند عبادت باشد 

یا خیانت.
   ایمان به این كه خداوند باطن همه چیز را 

می داند، انسان را از ظلم بازمی دارد.
   علم خداوند، تنها به ظاهر نیست، او باطن 

را هم می داند.

پنج شنبه
اول اسفند 1398

25  جمادی الثانی 1441
8 صفحه  |    شماره  4353

21 فوریه 1947 | ساخت دوربین عکس فوری 21 فوریه 1999 | روز جهانی زبان مادری
۲۱ فوریه از سوی یونسکو، روز جهانی زبان مادری نام گذاری شده است. این نام گذاری در 
کنفرانس عمومی یونسکو سال ۱۹۹۹ به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شد و مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان ها اعالم کرد.

در چنین روزی در نیویورک اعالم شد که دوربینی ساخته شده است که عکس برداری با آن نیاز به 
تاریکخانه ندارد، فیلم آن کاغذ عکس است و پس از برداشتن تصویر، چند ثانیه تا یک دقیقه طول 

می کشد تا محصول کار به دست آید. با اعالم این خبر، دوربین »پوالروید« وارد بازار شد.

یک روایت، یک درس
در مواجهه با دنیا

حضرت علی )ع( در نامه ای به سلمان فارسی فرمودند: پس از یاد خدا و درود، دنیای حرام، چونان مار است كه پوستی نرم و زهری كشنده دارد. پس 
از جاذبه های فریبنده آن روی بگردان، زمان كوتاهی در آن خواهی ماند. اندوه آن را از سر بیرون كن، زیرا به جدایی از آن و دگرگونی حاالت آن یقین 
داری. آن گاه كه به دنیا خو گرفته ای، بیشتر بترس، زیرا كه انسان دنیاپرست تا به خوش گذرانی اطمینان كرد، زود به تلخ كامی می افتد و هر گاه كه 

نامه 68 نهج البالغه به دنیا انس گرفت و آسوده شد، ناگاه به وحشت دچار می شود. 
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مطالعه این صفحه

جنجال انفجار سیگارهای 
الکترونیکی غیراستاندارد 

ایندیپندنت| حــدود ۱۸/5 درصــد افراد 
سیگاری بریتانیا از سیگارهای الکترونیکی 
اســتفاده می کنند، این آمار به ســرعت رو به 
افزایش است و این در حالی است که اندکی 
اشــتباه در نحوه شــارژ کردن این ســیگارها 
باعث بــروز آتش ســوزی یا حتــی انفجار می 
شود. در یکی از ســوانح، سیگار الکترونیکی 
بر لبان نوجوانی منفجر شــد و دندان هایش 
را خرد کرد و در مورد دیگر، مردی دچار ۸۰ 
درصد سوختگی شــد و جان باخت. سازمان 
آتش نشانی لندن از میانگین ۲4 آتش سوزی 
باتری و شارژر این سیگارها در هفته خبرداده 
و دولت بریتانیا، مجبور شده هشدارهایی به 

استعمال کنندگان این سیگارها بدهد.

 خدمت یک جوان ایرانی 
به پزشکان در ووهان چین

اســپوتنیک| حامد کرمــی، جــوان ایرانی 
ســاکن چین است که پس از شــیوع ویروس 
کرونا، حاضــر به بازگشــت به ایران نشــده. 
حامــد، طــی دو ســال اقامتــش در چیــن از 
نیروهای خدماتی بیمارســتان بــوده و پس 
از شــیوع ویــروس کرونا نیز خدمت رســانی 
به پزشکان و پرســتاران چینی را ادامه داده 
اســت. او، این روزها برای پزشــکان چینی، 
قهوه آماده می کنــد تا پــس از مقابله طاقت 
فرســا بــا کرونــا، کمــی اســتراحت کننــد. 
ویدئــوی لحظــات خدمــت حامــد، بارها در 
فضای مجــازی دیده شــده و کاربــران گفته 

اند: »حامد، یــک ایرانی اصیل اســت 
که دست از تالش و ایثار نمی کشد«.

انفجار قریب الوقوع ستاره ای که 
هزار بار بزرگ تر از خورشید است

یورونیوز| ســتاره غــول پیکری کــه هفتصد 
سال نوری با ما فاصله دارد، به زودی خواهد 
ُمرد و اخترشناسان بر این باورند که نابودی 
این ستاره، احتماال با انفجاری بزرگ همراه 
خواهد بود. این ستاره »شبان شانه« نام دارد 
و هزار بار بزرگ تر از خورشــید اســت و مرگ 
آن، احتماال انفجــاری از نور را مقابل چشــم 
زمینی ها بــه تصویــر خواهد کشــید. داریل 
ســلیگمن، متخصص اخترفیزیک دانشگاه 
ییــل آمریــکا می گوید:»اگر این ســتاره را در 
منظومۀ شمســی جایگزین خورشید کنید، 
همه سیاره های این منظومه را خواهد بلعید، 
این ســتاره غول پیکر، دهمین ستاره بزرگ 

آسمان محسوب می شود.«

معرفی کتاب 

خانه ادریسی ها
»خانه ادریسی ها«، مشهورترین اثر 
غزاله علیزاده است که در سال 7۰ 

به چاپ رسید. داستان در شهری به نام عشق آباد 
جریان دارد و عده ای آمده اند تا حق ستم دیدگان 
را از سرمایه داران و ثروتمندان بگیرند، همه   ماجرا 

در خانه ای قدیمی به نام خانه ادریسی ها 
می گذرد. داستان، بیشتر حول محور چند 
شخصیت به نام های خانم ادریسی، وهاب و 
لقا می چرخد، زنانی با ابعاد شخصیتی متفاوت و 
در جایگاه اجتماعی خاص خودشان،  شاید در این 
رمان، نگاهی ویژه به وضعیت زنان در اجتماع شده 

است. می توان گفت که زنان در خانه ادریسی ها، 
هر کدام به نوعی یا زندگی خود را از دست داده اند 
یا حق شاد زیســتن را و  نیز هر یک به نحوی تحت 
تاثیر نظامی مردساالر و مقتدر قرار گرفته اند و هر 
کدام با شخصیتی متمایز در چارچوب اجتماع و در 

مقابل این مردساالری قرار می گیرند.

روشی برای کنترل آثار 
پروازهواپیما بر گرمایش زمین

ســاینس آلرت| دنبالــه ابــری و ســفید 
 رنــگ هواپیماها کــه بارها آن را در آســمان 
دیده ایــم، تاثیرات مخربی بــر تعادل دمای 
زمیــن دارد و موجــب افزایش دمــای زمین 
می شــود. دانشــمندان آلمــان و انگلیس، 
به تازگی راهــی برای کاهش ایــن تأثیرات 
مخــرب یافتــه انــد و مــی گویند:»کاهــش 
6۱۰ متر از ارتفاع پرواز، باعث کاهش 5۹ 
درصدی اثر دنباله ابری هواپیما می شود.« 
دنباله های ابری، فقط در ۲درصد پروازها 
ایجاد مــی شــوند و در بیشــتر مــوارد، تنها 
برای چند دقیقــه در فضا باقی مــی مانند، 
اما برخی از آن ها تا ۱۸ ســاعت بعد از عبور 

هواپیما هم از بین نمی روند.

خاطرات سرخ

بخشی و برانکار
ماموریــت ما تمام شــد، همــه آمــده بودند جز 
»بخشــی«. بچه خیلی شــوخی بود. همه پکر 
بودیم. اگر بود، همه مــان را االن می خنداند. 
دیدیم دو نفر برانکار دســت گرفته اند و دارند 
می آیند. یک غواص هم روی برانکار بود. شک 
نکردیم که خودش است. یک دفعه »بخشی« 
ســر امدادگــر داد زد:»نگهــدار!« بعــد جلوی 
چشم های بهت زده امدادگرها و ما، پرید پایین 
و گفت:»دستتون درد نکنه، چقدر می شه؟« و 
دوید بین بچه هایی که لباس غواصی داشتند، 
گم شد. کلی طول کشــید تا از دل امدادگرها 

دربیاوریم و بفرستیم شان بروند.
روزی روزگاری جنگی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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